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Juhlikaamme taidetta 

ja tiedettä tällä tiede  

ja taide erikois-

numerolla!  

Miksi tieteenteon ja tieteellisen kirjoittami-

sen korulauseinen mahtailevuus sivuutetaan 

reflektoimatta sen ilmeistä ylimielisyyttä ja 

holhoavaisuutta? Kuinka helppoa onkaan 

selittää sivistyssanojen hämmennys lukijan 

tyhmyydellä, mutta joskus se on todettava - 

it's just bad writing. 

 No, ajan myötä kehitymme yhä 

taitavammaksi näkemään tieteellisen julkai-

sun historiallis-elitistisen perinnön läpi. Ei 

sitä siltikään ole täysin immuuni niiden 

näennäisen freesien filosofien vaikutusvoi-

malle. Niin itsestäänselvää kuin se onkin, 

itseeni resonoi tällä hetkellä yksi lause:  

”vapauden konsepti antaa legitimiteetin  

 markkinalogiikan prosesseille "    1].  

Josta suunnittelen trampstamp-tatuointia. 

En ole varma laitanko liekkejä vai ruusuja… 

 Taiteiden ja tieteiden harjoittamises-

sa on sama ikävä dilemma: mitä parem-

maksi oma katsominen kehittyy, mitä 

enemmän osaat tarkentaa kuvaasi siitä mil-

lainen tuotoksen pitäisi olla, miltä sen pitäi-

si näyttää tai kuulostaa tai... - sitä kriittisem-

mäksi tulee omalle tekemiselle. Samalla 

kamppailemme tieteen ja 

taiteiden sosiaalisesti kon-

struktuneiden määritteiden 

kanssa.  Taide on samaan 

aikaan subjektiivinen koke-

mus, että kytköksissä inter-

subjektiivisiin merkityksen-

antoihin. Positio, josta taidet-

ta katsotaan, on samanaikai-

sesti yksilöllisen uniikki ja 

kasa kollektiivista muistia 

(ks. Veivo & Huttunen1999). 

Kulttuuri on väline sosi-

aalisen vallan käyttöön. 

Taidetta tulee katsoa 

poliittisena ja voiman-

käytöllisenä. Taide an-

taa määritelmän siitä, 

mikä on esteettistä ja 

esitettävää  

(esim. Cosgrove 1985, Daniels 1989).  

 Samalla taiteesta on helppoa todeta 

sen olevan tekotaiteellista, korkeakylttyyrin 

prameilevaa kuvastoa tai hipsterimäisen 

näennäis anti-kapitalistista ironista piikikäs-

tä kannanottoa. Konsensus on, että taide 

on katsojan silmissä, mutta samalla kollek-

tiivisesti tiedostamme mikä on esteettistä ja 

mikä ei. 'Taide' konseptualisoi itsensä sub-

jektien ja objektien yhteisessä muotoutumi-

sessa. Merkityksenanto on konstitutiivisessa 

suhteessa sekä taiteen, että katsojan ole-

muksessa ja vaikuttaa täten niiden kokonai-

suuden muodostumiseen. Samalla olemme 

myös sidottuja tiettyihin sosiaalisen todelli-

suuden materiaalisiin aspekteihin, kuin että 

käsittäisimme merkitysten rakentuvan pel-

kän voluntaristisen konstruktionismin ja 

diskursiivisuuden kautta.  

 Nostakaamme standardejamme 

tieteen ymmärrettävyyden ja saavutettavuu-

den vaateeseen. Ja samalla laskekaamme 

rimaa siitä, mikä on taidetta.  
Menkää, luokaa, tehkää taidetta ja  
tiedettä! Iloitkaa prosessista, iloitkaa 
lopputulemista, älkääkö lannistuko intel-
lektuellien luomien kuvitteellisten estei-
den edessä - teidän tuotoksenne kelpaa-

vat! Sinä kelpaat!  Ainakin Mantsalehteen.  

Kiitos taas kaikille osallistuneille. 

Pienempi kuin kolme:lla,  Salli 

 

1)
B

ir
ch

fi
el

d
, V

´(
1

99
9)

. C
o

n
te

sti
n

g 
th

e
 h

e
ge

m
o

n
y 

o
f 

m
ar

ke
t 

id
eo

lo
gy

: 
G

ra
m

sc
i's

' g
o

o
d

 s
en

se
'a

n
d

 P
o

la
n

yi
's

' d
o

u
b

le
 m

o
ve

m
en

t'
; 

V
e

iv
o

,  
H

ar
ri

  &
  H

u
tt

u
n

en
,  

To
m

i  
(1

9
9

9
).

  

 S
em

io
ti

ik
ka

.  
M

er
ke

is
tä

  m
ie

le
e

n
  j

a 
 k

u
ltt

u
u

ri
in

; 
C

o
sg

ro
ve

, D
en

is
 (

19
8

5)
. P

ro
sp

ec
t,

 p
e

rs
p

ec
ti

ve
 a

n
d

 t
h

e 
e

vo
lu

ti
o

n
 o

f 
th

e 
la

n
d

sc
ap

e 
id

ea
. 
 

Jatkettu muotokuva, tuntematon 

PT:n muotokuva, S.K 
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   Jos ette vielä tienneet (lehden nimestä huolimatta)  Wappu on taas   
   täällä. Tai  ainakin ihan just. Otetaan siis yhdet sille! 

 
Meikäläisen pää on tällä hetkellä täynnä kandia, norssia, pedagogisia ja valtio-oppia, joten 
mitään järkevää ei kannata tältä palstalta  
   odottaa. En edes pahoittele sekavaa ja lyhyttä tekstiä. 

 Alkuvuonna ollaan mökkeilty, juhulittu ja palaveerattu erinäisten tahojen kanssa. 
Eräänä huomattavana muutoksena täytyy nostaa esille korttipääte, joka hommattiin ja  
otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Enää ei siis  tarvitse kuljettaa jäätävää määrää kolikko-
ja mukana. Käteinen hyväksytään edelleen maksuvälineenä! 

Mutta Wappuun! Se on siis ihan nurkan takana jo, ja ainakin seuraavat tapahtumat  
kannattaa laittaa kalenteriin! 

23.4. Wappu-olympialaiset ft. Verba, Lastarit ja Tiima  

24.4. Wappusauna ft.  Nikoli ja Syntaksis @Walhallassa 

28.4. Leffamaraton @kommuuni 

29.9. Atlas <3 Wappu @Mannensaunalla (toim.huom. tämä on 29.4.) 

 

Wappuvinkkinä fukseille voisin antaa seuraavan, kauniin lauseen: 

 ”Fuksit, mokailkaa!” (mantsalainen, 2019) 

Tietenkin myös kaikki normaalit: 

-     varatkaa tarpeeks syömistä 
-      varatkaa tarpeeks juomista 
-      elä sairastu 
-       piä hauskaa, Wabu on vaan kerran vuodessa. 
-       osallistu siis kaikkeen. 
-      wabu ei lobu 

Rakkaudella wappuun 

 Samppa 

Ps. tulkaa kilistelemään, kun näette meikäläistä  
Wappuhulinoissa 

   
 
 Samppa viininmaistajana / S.K 
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2.1.2019. Lupaukset vuodelle 2019 – valmistu. 

14.1.2019. Universumille kiitos pilvipalvelusta. Tietokoneeni sam-
muu kesken kirjoittamisen ja viimeisin tallennus korruptoituu. Näy-
tän koneelle keskaria ja avaan pari minuuttia aiemmin tallentuneen 
version.  

24.1.2019. Rehkin jumalattomasti koko viikon ja palautan proffalle 
mielestäni kertakaikkisen onnettoman räpellyksen. Itsetuntoni on 
kuin kuiva keksi, valmis murenemaan mistä tahansa kritiikiksi las-
kettavasta kommentista.  

29.1.2019. Valmistaudun kädet hiessä tuhoutumiseen, mutta saan-
kin ihan kannustavaa palautetta.  

30.1.2019. Poistan neljä sivua epämääräisyyksiä. Ajatukseni ovat 
kristallinkirkkaat ja vilijonkkamaisella tarmolla laitan tuulemaan ja jäsennän koko teoriaosion 
uudelleen.  

4.2.2019. Peto on irti, tästä tulee Merkittävin Tutkimus sitten Anssi Paasin väitöskirjan. 

6.2.2019. ”Vertailevassa rakenteessa kuin-sanan edellä ei yleensä käytetä pilkkua”, väittää 
Kielitoimiston ohjepankki (2018). Vain lievästi skeptisenä päätän uskoa. 

11.2.2019. Pitkän viikonlopun jälkeen palaan intoa puhkuen takaisin akateemisen ajatustyön 
pariin. Juon aamukahvia iltapäivään ja voimaannun motivaatiomeemeistä. Voimaintunnossa 
selaan työpaikkailmoituksia ja pohdin, miten voisin liioitella vaatimatonta osaamistani niin, 

etten varsinaisesti syyllisty valehteluun.  

12.2.2019. Kaivan napaa ja mietiskelen: ”banaali on vähän 
kuin banaani”. Intelligentsia, täältä tullaan. 

14.2.2019. Käytän kokonaisen päivän työhakemuksen 
kirjoittamiseen. Lähettämisen jälkeen kadun syvästi re-
vitteleviä sanavalintojani ja huomaan tekstissä kaksi (2) 
pilkkuvirhettä. Pilalla, kaikki on pilalla. Potentiaalisena 
ihmisroskana päätän heittäytyä jätelavalle ensitilassa.  

18.2.2019. Kirjoitan johdantoon yhden uuden kappaleen. Kerras-
saan erinomaisesti muotoiltuja sanoja kolmen virkkeen verran! 
Runosuoni on ymmärrettävästi tirissyt tästä tyhjiin, joten on aika 
siirtyä vapaalle. Taputan itseäni olalle hyvästä suorituksesta. 

19.2.2019. Graduntekoprosessini on vaihtelevasti pateettisen 
itseinhon ja mairean omakehun välillä tasapainoilua. Pysähdyn 
ihailemaan sisällysluetteloa. Ai kun se näyttää jo pätevältä! 

25.2.2019. Päivittäinen näytön tuijottaminen hämärässä luolassa 

on johtanut näkökykyni heikkenemiseen.  

”Valmistun sit varmaan syksyllä 2018!” - Kirjelmiä graduluolasta, kevät 2019.  
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28.2.2019. Talven sykähdyttävimmistä urheiluhetkistä ei voi jäädä paitsi. Penkkiurheile tä-

nään, tee gradua huomenna. Tai ylihuomenna. Tai ensi viikolla. Seuraavassa elämässä. 

4.3.2019. Kaunottaressa ja hirviössä taikaruusu pudotti terälehtiä aina, kun hirviö käyttäytyi 

mulkusti, ja uhkasi jättää hirviön hirviöksi ikuisesti. Jos vieressäni ikkunalaudalla henkitoreis-

saan sinnittelevä rahapuu implikoi samaa, on ilmeisesti aika valmistautua loppuelämän kes-

tävään gradulimboon.  

”Limbus (tai limbo) voi kuvaannollisesti tarkoittaa unohduksen tai epävarmuuden tilaa. Sitä 

kuvataan myös vankilana, olotilana, josta ei voi paeta.” (Wikipedia, a. D. 2019). 

 

13.3.2019. ”Voiko vitutukseen kuolla?” kysyi Väyrynen aikoinaan. Voisipa, virhe automaatti-

sessa tallennuksessa ja valmiustilaan unohtuneen koneen sammuminen yöllä on johtanut 

tuntikausien työn katoamiseen.  

19.3.2019. Tasan kuukausi kolmannen semman pa-

lautukseen eikä analyysista ole olemassa muuta kuin 

muistiinpanoja. 

22.3.2019. Totuus graduntekijän pilviä hipovista kirja-

pinoista: pitkälti rekvisiittaa. Niistä luetaan keskimää-

rin korkeintaan kolme sivua. Omani ovat värijärjes-

tyksessä! 

25.3.2019. Räjäytän koko ylimalkaiseksi ja turhan 

referoivaksi toteamani teoriaosuuden palasiksi kolme viikkoa ennen semmaa. YOLO!  

P.S.  

Muistakaahan kaikki gradua pakarat hiessä vääntävät siskot ja veljet, että elät-

te ainutlaatuista aikaa! Gradu on osa elämää vain pienen hetken, jos ei siis esim. 

sekoa ajan kultaamista muistoista ja päätä joskus tehdä toista tutkintoa, tai – luoja parat-

koon – väitöskirjaa.  
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KUNNIAKAS UMPIHANKI 2019 

Aamu oli ihanan (melkein liian) lämmin ja 

pilvinen, lievällä auringolla höystettynä,  

hankien ollessa pienen miehen korkuisia. 

Odotukset olivat korkeat tällä nuorella, 

naisekkaalla ja nälkäisellä joukkueella. Van-

hojen kokeneiden johtajien Geologin, 5/m/s 

ja Huanêz:en johdolla joukkue saatiin psyy-

kattua tappomielelle. Pelaajia oli noin kahden 

kentällisen verran, mikä oli juuri sopivasti. 

Liian monta vuotta oli vierähtänyt edellisestä mestaruudesta. Lohkojako ei todella-

kaan suosinut Atlasta, sillä kuolemanlohkossamme pelasivat aina kovat Verba, Sig-

ma, Kone ja viime vuoden mestari Nikoli. 

Turnaus alkoi taistelulla sigmaa vastaan. Vielä tässä vaiheessa lunta oli miltei vyötä-

röön asti eikä peli ollut sen vuoksi silmiä hiveltävää katsottavaa. Atlas kuitenkin pu-

risti tiukan 1-0 voiton Geologin runnottua ottelun ainoan maalin. Seuraava ottelu 

tarjosi perinteikkään maalittoman painiottelun Verban kanssa, missä kovia otteita ei 

kaihdettu. Heti perään Atlas kohtasi nemesiksensä Nikolin. Ottelu oli harvinaisen 

mauton ja hajuton ja päättyi myös 0-0 tasapeliin. Alkusarjan viimeinen ja ratkaiseva 

peli oli Koneteekkareita vastaan. Koneella oli vakuuttavan näköinen joukkue höys-

tettynä noin 50-vuotiaalla veteraanilla. Atlaksen naiset onnistuivat kuitenkin täydel-

lisesti häiritsemään veteraanin ja samalla koko vastus-

tajan joukkueen keskittymistä. Löytyneen ajan turvin 

Atlaksen miehet kävivät tekemässä ratkaisevat maalit 

tuoden 2-0 voiton ja lohkovoiton. Samalla nikolin pe-

lien jäätyä alkulohkoon turnauksen toinen suurimmis-

ta tavoitteista oli jo täyttynyt.   

Paikalla nähtiin myös harvinainen kaksipäinen geologi  —>  
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Alkusarja päättyi, vittu makkara loppu kesken, maissin vielä sai.  

 

 

 

 

 

Toisesta lohkosta jatkoon pääsivät Valenssi ja Optiem. Histonin ja Syntaksiksen 

pelit päättyivät alkusarjaan. Atlaksen vastustaja semifinaalissa oli näin Valenssi.  

Valenssia vastaan ei edes todellista taistelua nähty Atlaksen ottaessa hallinnan alus-

ta lähtien. Lopputuloksena olikin Atlaksen murskaava 4-0 voitto ja paikka finaalis-

sa. Finaalivastustajaksi päätyi kaikkien yllätykseksi 150m tyttöjen (sic) täyteinen 

Optiem. Ajatukset ennen finaalia: ”Nuo tytötkö meitä vastaan on?!?” ”Ei näille voi 

hävitä” ”Läpihuutojuttu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niin, että ei kai me nyt sentään ketään ajella? –Kuupro- (Nimi muutettu) 

Finaali oli alusta lähtien Atlaksen hallussa, mutta sympatiasta vastustajaa ja yleisöä 

kohtaan illuusio tasaisesta pelistä pidettiin viimeiseen vihellykseen asti.  
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Jee voitettiin!! Atlaksen turnauksen maalisuhteen ollessa 

ylivoimainen 9-0. Kahden vuoden kuivan putken jälkeen 

mestaruus tuntui erityisen hyvältä, joskin meni vähän ai-

kaa ennen kuin ymmärsi tämän voiton arvon. Mutta mes-

taruuttakin hienompi seikka oli tämä joukkue, joka tiesi 

mitä halusi ja totaalisesti ansaitsi tämän tuloksen. Seuraa-

va tavoite on ehdottomasti hakea poika kotiin syksyn Olut

-futiksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onnellinen voittajajoukkue 

 

ps. suuret kiitokset Saaralle turnauksen järjestelemisestä! 

Teksti: Huanez & S/M 

Muotoilu/asettelu: Geologi (aka. Juhani), Kuvat © Matti Partanen 
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Wanhoja suomalaisia loitsuja  
 

Sairauksien ja vaivojen parantaminen 

 

”Verenvuoto” 

Lausutaan sanat: 

”Tyrty veri, seiso veri,  niinku  se miäs seisoo  

helvetin portilla,  kun sapattina saappaas  

rasuvoittee.” 

 

”Nikottamiselle”  

Ei saa hengittää ennen kun koko tämän 

lorun on nopinoroon luvenut päästä päähän. 

”Nikka meni niineen, minä niintä kiskomaan;  

Nikka hyppäs orteen, minä ortta paintamaan;  

Nikka hyppäs kiukaalle, Minä kiukaan rakoon.  

Nikka yks, minä toinen, Nikka kolmas, minä neljäs, 

Nikka viides, minä kuudes, 7:äs, minä 8:as 9:äs,  

10:es ykstoistas, kakstoistas, minä Nikan päälle  

pääsin.” 

 

”Yskä” 

Yskälle sanotaan saunassa vihtoissa   

”Yskä syö paskaa. 

Jos et sy[ö] paskaa niin mene matkaas.” 

 

”Vatsatauti” 

Sairas  menee metsään ja pyllistää itseään sekä 

pohjoiseen että etelään lausuen: 

”Hyvä perse, paha perse, anna helppo hengelleni.” 

 

”Päänsärky” 

”Mee tein teitäs, päin päitäs, 

kuun kuulumattomaan,  päivän näkymättömään,   

kiviä kiskomaan, paasia pakottamaan.” 

 

”Hammassärky”  

Jos särkee hampaita, pitää mennä sellaisen huoneen 

sijalle,  joka on kolmesti muutettu, kaivaa sinne 

kolme kuoppaa, sylkeä  jokaiseen kolmesti, lausuen:  

”vieköön se säryn, joka huoneenkin on vienyt”  

sen jälkeen pannaan kivi jokaisen kuopan peitoksi, 

sitten särky katoaa. 

 

”Kaikkien tautien parantaminen” 

Kun sairaan vie sellaiselle tien ristille, josta on ruu-

mis kuljetettu ja asettaa sairaan siihen selälleen maa-

ta jalat kirkkomaata kohde. Parantajan pitää mitellä 

vaaksallaan ja syleillään sairasta ja en tehtyä pitää 

sairaan lähteä kävelemään kirkkomaata kohde ja 

parantaja heittää kolme kertaa viinaa sairaan  

vaseman olkapään yli ja sanoo:  

”erkene pois, pois minäkin erkenen!”  

- Sitte saa palata kotia ja tauti on pois. 

 

”Koin (syöpä) sanat.”    

Koi kulkee pitkin tietä 

Jeesus tulee vastaan 

Mihis met? 

Ihmisten jäseniä polttamaan. 

Mene helvetin tulleen. 

 

”Närästys” 

”Närästää purastaa   

närän häntä pyörii”  

- luettava hengittämättä 10:een kertaan.  
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Varastaminen  

”Varastetun tavaran takaisin saaminen” 

On kun saadaan varaas takaisin tuomaan, kun pan-

naan sulatettua Tuli kivee kuppiin ja otetaan kolme 

Haapasta tikkua lastua ja kastetaan nää lastut siihen 

sulaan Tuli kivi liemeen ja poltetaan nää tikut sitte ja 

kirotaan näin sanoen:  

”helvetin tuli pol[t]takkoon sen sydämen samalla 

lailla kun nä[ä] lastut tässä palaa siksi kun hän 

takasin tuo mitä vei”.  

- Nyt rupee varkaan omatunto vaivaamaan niin  

kovin, että hän tuo takaisin sen kuin varaasti. 

Varastamassa ollessa. 

Kun varastamassa ollaan niin lausutaan ottaessa, 

”Onni  ottajal, vilja viejäl köys kaipaajan kaulaan.” 

Tämä on viljan varastamisessa luettava niin sitte ei 

saada tietoa kuka viljan on vienyt vaikka tietäjäinkin 

tykönä  käytäisi. 

 

Alkoholi 

 

”Miehen pidättäminen juopottelusta.” 

Vaimot saivat miehensä juomasta herkeämään:  

Ennen käen kukkumista otti käärmeen ja pani  

halstuopin viinaa vatiin ja antoi käärmeen siinä uida 

ja sitte mennä tiehensä ja pani Viinan pulloon ja 

antoi viinan miehensä juoda, ja lausui:  

”sinun pitää vihaan viinaa niin  

kuin käärme vihaa ihmistä.” 

”Juopoksi noituminen” 

Tarjotaan viinaryyppy ja annetaan niin paljon, 

että se jättää lopun, jos ei ensimmäisestä ryypystä,  

niin toisesta.  Se loppu heitetään palavaan uuniin ja 

sanotaan:  

”sulla pitää olla niin kova himo viinan perään ku 

tuolla oli siihen” 

 

”Kitsaan viinantarjoojan kiroaminen –  

viinapannunlumoaminen” 

”Piipusta piparat, pannusta paparat kuivankosken 

pohjaan, joka ei mulle viinaa anna”.  

Ja sitte loihittu kuivamaan viinapannu  

ettei viinaa tule:  

”Orsi osan ottuvoon, lakeinen lainatkoon, kurkihirsi 

kuivatkoon.” 

  

Rakkauden kylmettäminen 

Jos joku tyttö on loihtinut itselleen sulhon, pääsee 

tämän loihtimisesta, jos ottaa porsasta takajaloista 

kiinni, kun porsas tulee hänen vastahansa, heittää yli 

olkansa menemään, lausuen: 

”mene sinä sinne, mihin minun mieleni tekee!” 

 

Otetaan kaksi kiveä ja viedään ne rakastuneitten 

sänkyyn ja sanotaan:  

”olkaa  niin kylmät toinen toisillenne, kuin nämä 

kivet” 

 

Sekalaiset 

 

”Miehen pysyttäminen kotona”  

Aviopuolisoa, joka ei tahtonut pysyä kotona, lyötiin 

takapuoleen pussilla, johon oli pantu 9 eri ainetta 

(lehmän karvoja, suolaa, tuhkaa, pirunpaskaa,  

rohtimii y.m.) ja samalla hänelle sanottiin: 

”Pysy märä kotonas , karvalaikko kalussas”. 

 

”Leipien paistamisen estäminen”  

Leivät  eivät uunissa paistu, jos tekee seuraavan 

taijan:  valmiiksi lämmitettyyn uunin viskaa elävää 

hopeata suolassa ja sanoo: 

”pyörikää kakkarat” 
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”Kuolleiden esiin manaaminen.”  

Kirkkoa kierretään takaperin kulkien ensin kerta 

vastapäivää ja sitten kerta myötä päivään. Sitten 

mennään selin kirkon ovelle, levitetään kädet ristiin 

poikki oven, ensin vasen käsi alempana ollen sitten 

oikea; sen jälkeen vielä vasen käsi alempana ollen. 

Tämän jälkeen käännytään päin ovea, jolloin ovi 

aukee. Siellä on haltia vastassa ja kysyy:  

”mitä sinä tahdot?”  

”pyydän lupaa päästä alttarille”  

”mitä sieltä tahtoisit?”   

”Tuonelan väkeä”  

- Silloin saa loihtija luvan mennä alttarille. Alttarilla 

hän polvistuu ja lausuu:   

”Tule tulinen hurmi, Nouse saatana sarvipäinen! 

Tuo väkesi manalasta.  Mainitsemani miehen päälle, 

tekeen tahtoni mukaan!”   

- kun pyydetty henki tulee, lausuu loihtija kenen 

päälle hän tätä tahtoisi yllyttää. 

 

”Lennä lennä leppälintu yheksän meren ylite, kym-

menen selän sivuten; Jos et lennä, niin mä tapan” 

 

”Etanalta  poudan tiedustelu” 

Jos etana sateen aika näyttää sarvet, tulee 

toisella päivällä poutaa.  Nähdessään etanan 

sateen aikana, sanotaan:  

”etana  etana näytä sarves onkos huomen 

poutaa”. 

 

Kaikki loitsut löytyvät kirjasta  

”Hämeenkansan vanhat loitsut” 
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Maan keskipisteessä asuu natsimaahisia Keski -Maasta  

Vaihtokokemuksia Kanadasta 

 

Mistä näitä lava-autoja oikein sikiää? 

Tämä oli ensimmäinen reaktioni saavuttuani Thunder 

Bayn kaupunkiin, Yläjärven rannalle lähelle Pohjois-

Amerikan maantieteellistä keskipistettä. Thunder Bayn 

valtavan-kokoisella lentokentällä vastassa ollut opiskelija 

tervehti minua ilmoittamalla että kaupungissa on parhaim-

millaan 50 asteen pakkasia. Täällä oloni aikana on ylletty 

vain -38 celsiusasteeseen, mutta se ei ole estänyt paikalli-

sia kulkemasta shortsit jalassa paikasta toiseen. Tämä joh-

tunee autoilun kovasta suosiosta, josta olen autottomana 

joutunut kärsimään jonkin verran. Olin jo ostamassa 6.6 

litraista V8 GMC Sierraa, mutta onneksi sisäinen ympäris-

tönsuojelijani heräsi ajoissa.  

Kylmiä ilmoja ei silti kannata pelästyä, sillä esimerkiksi 

sisäliikuntamahdollisuudet täällä ovat erinomaiset. Sisällä 

liikkumisen lisäksi paikalliset pitävät talvisin erityisesti 

hiihtämisestä ja jääkiekon pelaamisesta. Ehkä vähän liikaakin, 70-vuotiaat ukot pelaavat jää-

kiekkoa paremmin kuin minä. Kurssitarjonta on suppea, mutta käytännönläheisempi opetus 

ja mukavat professorit kompensoivat sitä jonkin verran.  

Thunder Bayn noin 100 000 asukkaasta 10 000 on etniseltä alkuperältään suomalaisia ja suo-

malaisuus näkyy kaupunkikuvassa hämmästyttävän paljon. Kaupungista löytyy suomalainen 

kirjakauppa, lihakauppa, ravintola, ja suomalaisia lahjatavaraliikkeitä. Tästä huolimatta suo-

mea puhuu vain lähinnä vanhempi väestö, nuorempien sukupolvien osatessa suomea hyvin 

vähän, jos ollenkaan. Esimerkiksi keskustan läheisyydessä sijaitsevan Kangas-nimisen saunan 

nimeä ei osaa lausua 90% paikallisista. Kaiken kaikkiaan Suomesta muuttaneiden osuus väes-

töstä on hiipumassa ja suomalaiset piirteet katoavat vähitellen muiden kulttuurien alle. Mo-

net Suomesta muuttaneet ukot kahvittelevat tästä huolimatta joka aamu suomalaisen Hoito-

ravintolan yläkerrassa ja olen silloin tällöin käynyt juomassa kupposen heidän kanssaan. Jos-

kus on ollut jopa kakkua tarjolla. 

Maaliskuun 16. päivänä jahdattiin heinäsirkkoja. Pyhän Urhon päivän juhlinnoissa 

(suomalaisten vastine St. Patrickin päivälle) kannettiin suurikokoista heinäsirkkaa ympäri 
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kaupunkia ja huudettiin mielenosoituksellisesti ”Heinäsirkka mene hiiteen!!!1”. Tämä juon-

taa juurensa 1950-luvulle, heinäsirkkojen tuhotessa paikallisten viljasatoja Minnesotassa. 

Mainostin mielenosoituksessa Kivikosken Heikkiä parlimenttiin, vaikka minulla ei ollut aavis-

tustakaan Heikin poliittisesta agendasta. Tai siitä kuka Heikki on.   

Parasta Thunder Bayssa: 

1. Luonto: Jylhät maisemat Yläjärven rannoilla ja kaupungin yllä silloin tällöin kaartelevat 

valkopäämerikotkat ja yliopistolla käyskentelevät valkohäntäpeurat yllättivät minut täysin. 

Roskaaminen on tosin perseestä. 

2. Ihmiset: Lähes kaikki ovat todella mukavia, auttamisenhaluisia ja ystävällisiä. Erityisesti 

suomalainen yhteisö täällä on ottanut minut todella hyvin vastaan. Monikulttuurisuus on 

täällä voimavara ja rasismia/etnistä nationalismia esiintyy suhteessa hyvin vähän.  

Lopuksi haluan korostaa, että ylläpitäkää hyvää kv-kummi- ja kv-vastaavatoimintaa Atlakses-

sa. Täällä homma ei ole tänä lukukautena oikein toiminut paikallisten kv-kummien puolesta. 

Niin ja tuota otsikkoa pitää varmaan avata hieman. Kyseessä on sitaatti taksikuskilta, joka 

kuljetti minut yliopistolle ensimmäisenä iltana saavuttuani Thunder Bayhin. Natsimaahisten 

lisäksi hän kertoi kuinka tuleva meteorisade tulee tuhoamaan kaikki isojalat Kanadassa.  

 

Yhdistä suomalaiset sanat fingelska-vastineeseen 

 

1. Paana     A. Peura                     

2. Petiruuma     B. Isoisä 

3. Muusi     C. Pihatie 

4. Kitsi      D. Pomo 

5. Koli      F. Omena 

6. Raivei     G. Lato 

7. Peipi     H. Hirvi 

8. Krämppa     I. Vauva 

9. Tiira      J. Makuuhuone 

10. Paasi     K. Hiili 

11. Äpyli     L. Keittiö 

Raitit änsverit viimeisellä sivulla! 
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Lyhyt  pikatehokatsaus Saksaan  
 

Saksa, tuo hyvän oluen maa, siellä olen viettävä tulevan vappuni.  
Onneksi täällä saa kaljaa silloinkin. N. 2 viikkoa on kulunut siitä  
kun saavuin tänne. Saksa on hauska maa, suosittelen kaikille. 

 

Parasta Saksassa on autobaana. Kyllä, hyvä olut tulee 
omassa listassani vasta toisena. 
Tällä hetkellä lievästi harmittaa olla köyhä opiskelija ja 
ajella pikkuisella vanhalla  
kotterolla täällä (ei edes niin vanha verrattuna Suomen 
autokannan keski-ikään). Pitäis  
varmaan lotota, että saa sen hienon urheilu-auton, jolla 
vähän testata kuinka nopeaa sitä uskaltaa mennä. Niin ja 
saksalaiset on muuten hulluja, kaikki tykkää ajaa 160km/h 
(pakutkin). 
 
 

Ja saksalaisista bileistä näin vapun korvilla. Saksalaiset 
haluavat mennä nukkumaan  
ajoissa, niin bileet päätetään yleensä klo 1.00 eli silloin kun 
bileissä yleensä on se paras aika. Tätä kompensoidakseen 
juominen aloitetaan kuitenkin aikaisemmin, jotta rasva-
maksa  
saadaan asiallisesti vuosien  kuluessa aikaan. 

 

Näin loppuun fun fact: Saksalaiset tietävät  villasukat, mutta eivät säärystimiä. 

___________________________________________________________________________________  
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Tämä on täyte  sivu :-) 
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Y hdeksäs se i tsemättä (69)   
 

S ykki sydän saatanasti, 

virkkoi vittu viekkahasti 

kutsui luokseen panemahan, 

märän mättään kyntämähän 

 

Sulosoinnut pillulammen, 

kovetti tuon rautakammen. 

 

Työnsi tyttö sormen, kahden, 

sisälle sievän sopukan 

työsti torttusta tylysti, 

rönkki rönttöstä raivolla. 

 

Mieli se lemmenletkua, 

pojankin kullia kutkutti. 

 

Sanoi lettu leviänä, 

kiimaiselle nulikalle: 

"Tulehan nyt panemahan, 

röpelöä riekottamahan!" 

 

 

 

 

Upotti ukko vehkehensä, 

ankkuroi hän atraimensa 

pistelikin pimperoa, 

tuuppasikin tuheroa. 

 

Aika kului verkkahasti, 

tuli ulos aimo lasti, 

lensi Pohjolaankin asti, 

kysyi neito kaihoisasti: 

 

”Ka, mis mun hekumahetki?” 

Siihen päättyi huorinretki. 

 

Virkkoi etelän vetelä, 

Ilmarisen jälkeläinen, 

vartija sammon sanaisen. 
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Albeit = An archaic counterpart of the word "although" from the late middle ages, frequently 

used in the "International Encyclopedia of Human Geography" by R. Kitchin & N. 

Thrift. 

Verbose = Containing more words than necessary, impaired by wordiness (cf. Suppa, R., A. 

De Geer & et al. 2019) 

In this article we guide the reader through some of the basic terminology approved and ap-

plied by the scientific community of human geography. We also aim to bring forth new sci-

entific terms, enrichening the ball of confusion that is the realm of cultural studies.  We then 

progress to examine questions of methodology with a critical approach. 

When approaching the field of qualitative research, we must note that in the 

body of science there is no need to deal in absolutes, for relative terminology seldom is in-

correct, thus creating a boundless industry of words and parabels, that in turn are a conven-

ient source for geographers to draw material that helps fill their day. Human geography is a 

genre of hard-boiled literature requiring at times considerable stamina and tenacity merely to 

process, not to mention draw conclusions from. This is best expressed by the inexplicable 

anglo-hegemonic nebula of lingual body that we are bound to come across when dealing 

with humanistic and cultural approaches to geography.  

 

The verbose scientific community of sosio-spatial studies can no longer ignore that albeit 

space is a versatile and flexible term, it may be approaching the point of saturation. Regard-

ing this we have a solution – splace. A term in which two underlying labels of human geog-

raphy space and place, come together in a unique way forming a symbiosis of relevance and 

structure. Splace can be seen in everyday life interwoven in the fabric of society itself. At its 

On Human Geographies  

– A Comprehensive Study 

by Rauliina Suppa, Adelwijk de Geer & Edith Stanford-Esker 

GLOSSARY 
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most concrete form it represents time-space-relations and social continuum, interconnecting 

them with the ever-reinforcing cycle of spatial socialisation and social spatialisation.  

Splace opens up a series of applicable concepts that complement the vast geo-

graphic vocabulary. For instance we have splecale, a multispatial concept that challenges 

the four-dimensional matrix of time-space. Non-splace, albeit being in negative, is an inher-

ently positive term, that embodies the difference between spatial and splacial phenomenon. 

Splacelessness in turn is simply the absence of splace.  

Another vessel of geographic thinking that is need of reformation in the eyes 

of its contemporary orators, is landscape. Traditionally landscape is a visual device and as 

such a representation of diverse spatial realities. We on the contrary propose that we should 

not "see" through landscape, but rather “feel” it somatosensationally in order to reveal a 

larger truth about representations of space and representational space. This act can be per-

formed through use of various body parts the researcher possesses.  We propose that this 

liminal state of connective gestures be named "cyberspace". 

As the pool of human geographies has become virtually endless, so has the 

assemblage of research methods. When analysing qualitative data it is recommended to 

spend “quality” time with the source material because it “never speaks unless spoken to first 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)”. We also must remember, that (qualitative) 

“source material and literature in itself never offer direct answers to predetermined re-

search questions, but they have to be turned around and round and pressured like suspects 

that give the interrogator “the silent treatment” in TV crime series (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006)”. 

While examining numerous qualitative methods, recent development has re-

sulted in spawning of various contemporary, cutting edge approaches, namely the so called 

“soft GIS”. This exciting new technique infuses the human perspective and principals of 

cartography, without the unnecessary objectivity of precision-oriented imagery provided by 

satellites. The actual work, naturally, involves sketching by free hand. With this in mind, 

geographers must retain a tremendous standard of artistry – the word art consisting of both 

skill and creative pursuit. 

Qualitative research methods have also been extended to the craft of “mind 

mapping”. A revolutional tool of learning, mind mapping first conquered all school systems 

of the western wold. This highly efficient endeavour has been characterized as “being to 

information and space age what regular note-taking was to the industrial age (Buzan & 

Buzan 1993)”. 
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Discourse analysis is defined as the analysis of language as a flow of meanings, 

interconnected and interdependent, not only describing the social realities in which they take 

place, but also taking an active role in building them, thus enforcing language and communi-

cation as meaningful albeit simultaneously representative of social constructs. One may won-

der what the role of meanings of the human language is in the context of space, to which the 

answer is that we cannot discuss the spatial without the social, thus, spatio-social. Discourse 

analysis becomes relevant, or you could claim, spatializes, in cultural geography in the exami-

nation of language as a creator of spatial entities, such as typographical topography, culture as 

a spatio-social phenomenon, its spatialisation, de-spatialisation, manifestation and termination 

in both the spatial and imagined spatial reality around us. 

 

 

Full text available at francisandtaylor.com, Francis & Taylor Group  

 

 

Further reading 

Abram, S. (2011). Culture and planning. 154 s. Farnham: Ashgate Publishing Ltd. 

Buzan, T. & B. Buzan. (1993). The Mind Map Book. 320 s. The BBC Books, London 

Saaranen-Kauppinen, A. & A. Puusniekka. (2006). KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. 
Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. <http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/> 
04.04.2019. 

------------------------------------ 

When asked about the article’s creative process, the writers’ answer followed unanimously: 

“After a reconnaissance with the essential geopraphic literature and humanities, the article 

practically wrote itself.” 
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Oluesta ennustaminen 
– tiedettä vai faktatietoa? 

 

Oletko joskus miettinyt mitä vaahto oluesi pohjalla kertoo sinusta ja tulevaisuudestasi?  

Vappuna on hyvä aika perehtyä oluesta ennustamisen tieteeseen.  Jos löydät nämä mer-

kit lasisi pohjalta, osaat varautua tulevaisuuteesi! 
 

Vaahto muodostaa ihmishahmon 

Ihmishahmon löytäminen merkitsee, että ihmiset ympärilläsi pitävät sinusta. Lähi-

tulevaisuudessa juotte yhdessä alkoholituotteita vapun merkeissä. 

 

Luontoaihe, kuten eläin tai kasvi 

Jos lasisi pohjalle muodostuu vaahdosta esimerkiksi hevonen, lintu tai kukka, se 

kertoo rakkauselämästäsi. Sinkulle luontoaihe tarkoittaa sinkkuelämän jatkuvan 

vapaana, kun taas seurustelevalle luontoaihe merkitsee kaipausta vapauteen.  

Molempien kannattaa juoda toinen lasi ja tulkita lisätietoja. 

 

Risti, pääkallo tai madot 

Kun vaahto näyttää esimerkiksi pääkallolta (ks. kuva) joudut tulevaisuudessa  

kokemaan menetyksen ellet ole varovainen. Pidä siis tiukasti kiinni kaljastasi ja 

vältä katsomista katonrajaan tai taivaalle. 

 

Kaljaa pohjalla 

Jos löydät lasisi pohjalta nestettä, merten 

takaa saapuu henkilö. Henkilö antaa  

sinulle voimia lopettaa nössöily ja juoda 

lasisi tyhjäksi. Juotuasi lämpimät ja laimeat 

pohjasi, koet vappuna ihmeellisen seikkai-

lun. 

 

Sekava 

Sekavat muodot tai kirjaimet, jotka eivät 

muodosta sanoja, kuvastavat juojan mie-

lentilaa. Hankkiudu pian hoitoon. 
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Runosuolia,  

kielen kääntöpuolia,  

Sanamestarit.  

~Aarne Tähtimeri, Tom Toikka  
ja Elmeri Viuho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiplailen munaa  

katselen Siltsun kuvaa  

kiltiksellä, nam!  

 

Hengitys sinun,  

kuiskasit korvaan minun,  

"peppuseksiä".  

 

Lavender and charm,  
her skin still warm and tender,  

wish she was not dead.  
 

 

Hei punatulkku,  

Ota nokkaan mun mulkku.  

Saat siemenruokaa!  

  

Pisinkin kulli,  

pakkasella ku(r)tistuu.  

Sininen nakki.  

 

Hätätilanne,  

paska ejakuloituu.  

Huuto tuutista.  

 

 

Ummetushoito,  

välilihahieronta,  

varpusparvia.  

 

Eturauhanen  

ja virtsatietulehdus -   

juosten on kustu.  

 

Oon hetken sun oma,  

mulkku kiihkeän kova,  

turvatarkastus.  

 

Vau mikä kissa,  

haalarin uumenissa,  

taskubiljardi.  

 

Lähmänkäpälä,  

lehmä äimän käkenä,  

nyrkki perseessä.  

 

Sisäl´ ahtautuu,  

syvälle se tunkeutuu,  

kolonoskooppi.  

 

Ah, kun sut saisin,  

pöksyihin tulla taisin,  

nyt siis nukkumaan.  

 

Syyskyntö ohi,  

oottaa tallissa vuohi,  

siementä vakoon.  
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Sähköteekkari,  

jatkoroikkaa kuksailee,  

purkaa jännitteen.  

   

Pussaan huulia,  

hipsuttelen vakoa,  

perhe on paras.  

 

Suuri skandaali,  

mantsan kenttäkurssilla,  

seksiorgiat.  

 

Aina moititaan,  

itsehän tästä nautin,  

tikku perseessä.  

 

Metrimelani,  

ei pysy tahdissasi,  

lääh, puuh, syyssoudut!  

 

Minuuttimuna,  

nopea kuin luotijuna,  

työntö ja lähtö.  

 

Maantietieteilijä,  

pinnanmuotoja tutkii,  

suokairaa näytteen.  

 

Tuhatrintainen,  

kaakelihuoneen nainen,  

rintsikkataivas.  

 

 

Munaani imet,  

jaan parhaat antimet,  

suuhun syfilis.  

 

Suostutko tahtoon?  

Hartwalli peräaukkoon,  

lonkeroporno.  

 

Ummetus vaivaa,  

on suolessa kuin muuri,  

murra se takaa.  

 

Kakka ei tulle,  

mikä neuvoksi mulle?  

Ruuvimeisseli.  

 

Mällit silmissä,  
herään tatska tississä.  

Mitä vittuu taas?  
 

 

Haikunaiseni  

kaivannaiseni, ootko,  

panonaiseni?  

 

Häpyhuulesi,  

paisuvat ja paisuvat,  

Muna ei mahdu.  

 

Olisi onni,  

olla kuin siitossonni,  

vastuutta painaa.  
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Naama pyllyssä,  

kulli ylähyllyssä,  

olen gigolo,  

 

Huomioni sait,  

sun muotosi muhkeat,  

perunasäkki.  

 

Työt taas putkessa,  

asiakas oikeessa,  

tatti otsassa.  

 

Ma cherié, Ca va?  

Veux-tu couches avec moi?  

La nuit, le matin.  

   

Raavin päätäni,  

nyt kutiaa tussukin,  

elämän syyhy.  

 

Suolen pääty soi,  

sen haju oksettaa voi,  

darratyhjennys.  

 

Paska koputtaa,  

juostes nokare karkaa,  

varoituslaukaus.  

 

 

 

 

 

Saat ite tsekata,  

aion hellästi veivata,  

helikopterin.  

 

 

Enfant terrible  
C’est moi, c’est toi, oh là là!  

Seins, chatte, cul et coq!  

 
 

Rinnoista mittaa,  

mittanauha ratkeaa,  

mennään vihille!  

 

Taas se kohoaa,  

housut paisuu ja venyy,  

vappulihavuus.  

 

Vatsaa turvottaa,  

ikävästi myllertää  

koht soi trumpetti!  

 

Tissit oi tissit,  

terhakat ja suloiset,  

maitorauhaset.  

 

Suuri ihastus,  

mantsalehden toimitus,  

pliis julkase tää!  
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WANHOJEN WIINOJEN MAISTELUtesti   

Testissä mausteliköörit blandeineen 

 

 

 

 

 

Testaajina:    Testissä: 
 _hotti_shotti_92   * Lignell-Piispanen Hedelmä-Salmiakki HOTTI shot, 15%vol. 
 _ufo_ŝottî^93   * Shaman Spirits UFO ORIGINAL, 20%vol. 
 mansikkajätski88~  * Lignell-Piispanen POPLE strawberry-ice cream, 15%cvol. 
     * Olvi Oyj. KULTALONKERO, 4,7%vol. 
      
 *Blandaukseen valikoimme muun muassa maitoa, koska pirtelöt. Jostain syystä testaajien yläkoulu-aikoina litran 
Marli Juissi-purkki oli kova juttu. Lantrinkeihin haettiin ensi sijassa appelsiinin makuista Juissia, mutta tarjolla oli vain 
vähemmän houkuttelevia appelsiini + jotakin – miksejä. Päädyimme purkin houkuttelevuuden ja kaupan tarjonnan 
antamalla kehyksellä Pirkka Appelsiini-cola -mehujuomaan. Lantrinkeja oli enemmänkin, mutta ne jäivät juomatta.  

Riippumaton tutkijaryhmä kokoontui torstaina 4.4.2019. suorittamaan mausteliköörien 

(+ yhden long drinkin) maistelu– ja sekoitetestauksen tarkoituksenaan tutkia juomien 

vaihtelua muuttujilla - maku, -nostalgia, -pärinä sekä –traumaresonointi (1-5) 

TAUSTAMUUTTUJAT 

Henkinen ikää: määritetty testillä http://www.testimaa.com/test/age?l=fi [1] 

_hotti_shotti_92 : 26 vuotta 
_ufo_sottî^93 : 27 vuotta 
~mansikkajäde88~ : 31 vuotta 

Juomatottumukset ennen ja nyt; 

_hotti_shotti_92 : Teininä enemmän vahvoja juomia. Ei 

olutta, mutta esimerkiksi lonkeroa tai gambinaa. Nykyisin 

juo  

sivistyneemmin, mutta viikon sisään määrällisesti enem-

män.  

_ufo_sottî^93 : Joi teininä harvoin, siidereitä ja muuta make-

aa. Nykyisin yleensä viinaa raakana, sekä olutta lisukkeena 

jotta näyttää sivistyneemmältä kuin on.  

mansikkajätski88~ : Teininä muutama åttå drinkero.  

Juominen alkoi varsinaisesti abivuonna, jolloin baarissa tilasi 

summassa jotain drinkkejä  

- villevallattomia tai jallukolia. Nykyisin toleranssi lienee laskenut, mutta tulee juotua useammin.  

Olutta, olutta, viskiä, konjakkia, (kerma)liköörejä... 

“Jossain vaiheessa tuli sitten olut mukaan.” 
 

“Nyt olut, olut, olut. Mustikkashotti.”  

“Alkoholi astui elämääni suhteellisen myöhään” 
 

"Sillon ko ottaa niin täytyy ottaa kunnolla sillä 
nautiskelu on alkoholin haaskaamista." 
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UFO 
Odotukset: “Odotin että tää olis kaajettaessa semmosta kiisseliä” 

“Avoin fiilis, ei kamalia muistoja” 

“Pelottaa niin saatanasti” 

 
Maku:  2.5 / 1  / 2 Karamellimainen, yllättävän kitkerä 
Nostalgia: 2 / 5/ - [2] Lukio-ajat ja lapsuus mielessäin 
Pärinä: 1.5 / 1 / 1.5 _ufo_sottî^93 meinaa kuolla,  
    viinainen sivumaku antaa potkua 
Traumat: - / 5 / - _ufo_sottî^93 näkee traumoja baari- 
    reissustaan 18-vuotiaana jo ennenkuin juo 

Sekoitukset:  
- + appelsiini-cola: niinkö jois kylmänä valakosta glögiä 
- + muumilimsa: ufokarkki, “hyörgh” 
- + maito: nää ei sekotu, maiosta tuli juustoa, help,  ei hajuakaan  
miltä maistuu koska koostumus aivan hirvee ei saatana tuntuu niinkö  
olis oma oksennus suussa, jotain könttejä ja suikaleita hyi vittu 

 
_________________________________________________ 

HOTTIS 

Odotukset: "Kotopuoli tulee mieleen, mutta kaikkiin salmiakkijuomiin 

liittyy ekojen nuuskakokeilujen traumat… (vesimeloni-makunuuskaa)" 

Maku: 1.5 / 2 / 2 Pettynyt, pliisu, aivan liian helppo, "kyllähän tätä juo (ei ole kehu)" 
Nostalgia: 4 / 3 / 1  
Pärinä: 1 / 2 / 1 
Traumat: 3 / 1 / - 

 

Sekoitukset: 
- + colamehu: toimii. “taittaa pois pahaa makua”, kari grandi 
 “ ajattelin että tämä lisää sitä hedelmällisyyttä (sic)" 
- + maito: nam. jäätelömaku. 

Maito ja UFO eivät 

sekoittuneet. 
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   KULTALONKERO 
   Odotukset: Fintelligensin Mikä boogie [3] lähti soimaan.  

   ”Haisee energiajuomalle, tulee maistumaan energiajuomalta.” 

 

Maku: 4 / 3 / 3  Maku hyvä, mutta haju pilaa elämyksen. Maistuu väljähtäneelle  
    pommacille. "Haju pilaa kokemuksen täysin". 

Nostalgia: 3 / 4 / - Yläkoulu-nostalgia koska energiajuoma. Kylillä on ja pärisee.  
    _ufo_sottî^93 muistelee 2011 jääkiekkoa ja ilmaveiviä 
Pärinä: 3 / 3 / 1 Pärisee, mutta energiajuomana ettei viinana. 2 min myöhemmin:  
   PÄRISEE VITUSTI vois nostaa pärinäasteikkoa!!! 
Pärinä 2.0: 4 / 5 / 5 
Traumat: - / - / - Hyviä muistoja. 
 

Sekoitukset: 

- + suomiviinaa: ei ees maistu, "hyvä siihen että narraa ihtensä känniin, viina auttaa 
peittämään hajun nii menee paremmin alas, paranee kaikin puolin 
- + viina ja maito: maku kuin pilaantunut maito, es-maku lisääntyy, ei jatkoon! 

__________________________________________________________________ 

POPLE 
Odotukset: Paksua, paksua, mutta odotettiin paksumpaa. vaikuttaa hy-

vältä. _hotti_shotti_92:lla traumat  mansikkakiisseli-Poplesta. Söpö väri ja 

söpö koostumus. Söpö pullo. Ennakko-odotukset korkeella. 

Maku: 2 / 3.5 / 4.5      ~mansikkajäde88~ : Sulanu mansikkajäätelö,  
    5/5 tykkään. 
       _hotti_shotti_92: Mansikka-kermalikööri ollu  
   parempaa.  Vähä liian esanssinen. 

Nostalgia: 2 / 3 / 4  Lapsuuden kesät tulee mieleen.  
Pärinä: - / - / -  Ei potki. 
Traumat: 1 / 1 / 1  Ei traumoja, paitsi tuotenimestä. 

 

 

 

Sekoitukset: 

- + pakkasjäähdytettynä maidolla: 5/5 jos olis jääkylmää, täydellistä, ah, maukasta. 
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Tulosten tarkastelu 

Pearsonin X 2-testi havaittujen ja odotettujen frekvenssien vertailusta osoitti vahvoja riippu-

vuuksia otannassa. P-arvon < 0.01 sai esimerkiksi maun ja trauma-resonoinnin riippuvuustes-

taus. Luottamustasolla 99% voimme argumentoida otannasta löytyvien riippuvuuksien esiin-

tyvän perusjoukossa.  

 

 

    
    Valittu merkitsevyystaso. 

 

Petri nygård selvä päivä soi. _ufo_sottî^93 myöntää, että Petri Nygård feat. Lord Est:  

Reggaerekka on ollut joskus hänen soittoäänensä. _hotti_shotti_92 puoltaa biisiä hyväksi. 

_ufo_sottî^93 toteaa: "Teinivuodet päättyvät Suomiviinaan". Testaajat etsivät irc.-galleriasta 

vanhoja blogimerkintöjä ja niiden testejä. Aineiston jatkoanalyysi unohtuu. Pople ja Hotti 

juotiin loppuun. 

 

_hotti_shotti_92 : Toivottavasti tämä inspiroi lukijoiden wappujuomiin. Välillä on hyvä palata nostal-
gioimaan vanhoja aikoja. Traumoja tosin ei… 

 
~mansikkajäde88~ : Demin perusteella teinit blandaa Leijonaa kaikkeen. Uskon, että ne myös juo 
siideriä/limuviinoja ja sitten semmosia kartonki-omppuviinejä. Mausteliköörit oli kuitenkin kokemus. 

 
_ufo_sottî^93 : Onneks ei tarvi olla teini. Teineillä on huono maku. 

1] Testiin on testaajien mielestä tehty muutoksia vuoden 

2010 jälkeen, muun muassa kysymyksellä sosiaalisen 

median käytöstä. Saadut iät olivat nuorempia kuin 

testaajat itsearvioivasti olettivat. 

2] Tyhjä data: Testaajalla ei nouse esiin nostalgian tai 

trauman tunnereaktiota. 

3] Taustamusiikki: Suomi TOP 75 lista vuodelta 2010, 

Spotify 
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TAID-  E

Baaritiskillä / Ultan Culver 

Samppa puukotettuna keskiaikaisena munkkina / 

  S.K 

Samppanator 85540 tuhoaa Kaljan, 

rooleissa Vesa-Matti Loiri ja Samuli 

Edelmann / S.K 
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-  ENURKKAUS 

Alpo ajattelee (S)amppaa Amsterdamissa / S.K 

Sampalla ei oo kelloo / Helmi 14.2.2019 / S.K 
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   "Mulla oli niin paha  
   krapula että näin  
   avaruusaluksia" 

 

"Mähän en siis oo juonu mitään. Mä oon 
vaan tiloissa"  
- etkojen jälkeen kuultua 

”No mitä muuta lestadiolaiset saa tehä ko 
nussia?!” 
- Tamppa Saanila 

 

”On semmonen Eevi olo! Ihan niinkuin Eevi!” 
- mantsalainen pärisee ja kaljaa himoitsee 

”[eräs atlaksen PJ] näyttää vähän Matti 
Nykäseltä tässä” 
- piirtotaidetta syntyy 

 

”’Rokotteita voi käyttää?’ Mää en tienny 
että rokotteita ’voi käyttää!” 
”Tulee rokotteiden viihdekäyttäjä...” 
- fuksit tekee tutkimusta 

”Meiän aaöö ei riitä tähän ko meiät on ro-
kotettu!” 

 

”PJ jakoi patukkaa”  
– hallituksen ryhmäytymisillassa 

”Alvar Aalto on yliarvostettu  
perseenreikä” 
- mantsalainen arvostelee arkkitehtuuria 

 

 

 

 

Fuksitar voivottelee kiltiksellä kuumet-
taan, vanhempi mantsalainen kysyy: "Miksi 
olet täällä etkä mene kotia lepäämään?" 
Fuksitar: "Tämä on minun koti". ❤️ 

 

”Onko serpentiinin nimi serpentiini koska 
se on pitkulainen?” ”niinkuin se käärme!” 
-toimitus vapusta ja käärmeistä 

 

”Oho! Mikä sielä jyrskyttää ko perseessä 
asti tärisee!” 
- kommuuni nauttii edelleen rempasta 

”Kyllä mä mun vauvavitsini tiiän” 
- Tamppa Saanila jälleen 

 

”Nyt ois aika synnyttää!” 
- mantsatar esittelee Nivalan bodyja 



[ Raitit änsverit = 1G, 2J, 3H, 4L, 5K, 6C, 7I, 8B, 9A, 10D, 11F ] 




