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  Toverit, 

Olen naureskellut historian suurmiesten, saati fiktionaalisten sankarhah-

mojen, pakkomielteestä kuolla sotatantereella ylpeytensä vuoksi. Nyt 

ymmärrän. On tullut aika tunnustaa oma vajavaisuuteni. Toisaalta tun-

nustan pelkuruuteni: haluan kauniin lopun, kunniakkaan lopun – lopettaa onnistumiseni hui-

pulla. Mikäli vaihtoehtona on syrjäytys suosiossa syyskokouksessa, säälillinen paikka konsul-

toivana vanhempana toimittajana tai pahimmillaan laadun lasku ja lukijoiden tyytymättömyy-

den kasvu, taantuminen pienen vähemmistön muinaismuistoksi... valitsen toisin. Virkamie-

henkin on hyvä reflektoida omaa relevanssiaan yhteisen edun edessä—emme ole, emmekä 

tule olemaan subjektiivisia toimijoita. Velvollisuuteni ja vastuuni on yhtäältä varmistaa laa-

dun tae ja se tae on itseni ulkopuolella. Mantsalehden syysnumero 2019 tulee olemaan viimei-

nen toimittamani Mantsalehti.  

Lehden tulee palvella aikaansa ja voin ylpeydellä sanoa, että uskallan luottaa jatkoon.Viime 

vuosina olen saanut suoraan tai välillisesti kehuja Mantsalehden graafisesta ja sisällöllisestä 

ilmeestä. On muistettava, että Mantsalehti on yhtä kuin Atlas, yhtä kuin Oulun maantieteen 

opiskelijat, yhtä kuin… Te. Te, jotka kirjoitatte, ideoitte, kommentoitte ja luette. Toimitus on 

yksin Teidän.  

Seuraa huomionarvoisia kiitoksia; 

Nöyrät kiitokset  

edeltäville toimituksille ja päätoimittajille, erityismainintana Jonnalle. Vakikirjoittajil-

le, joita jahtaamme vuodesta toiseen samojen juttujen perässä - tiedätte itse ketä olette. 

Satunnaisille kirjoittajille, jotka viitsitte ja uskalsitte. Lukijoille, jotka ilmaisette ke-

hunne ja kritiikkinne. 

Vähemmän nöyrät, äänekkäät kiitokset  

oman aikani toimituksille, taidoistanne ja ahkeruudestanne 

sekä ennen kaikkea toveruudestanne.  

Kiitos Samppa, Siina, Emppu ja Venla! 

 

Toistaen emeritus professori J.Rusasen sanoja vuoden takaa;  

haikeeta ja vaikeeta, mutta myös 

 olkaa ylpeitä itsestänne! 

 

Kiitos, 
 - Salli 
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 Heipähei vaan rakkaat atlaslaiset!  

Meikäläisen puheenjohtajuuskausi alkaa lähestyä maalia, vain pari kuu-
kautta jäljellä. Kulunut vuosi on ollut raskas, mutta myös antoisa. Muis-
tan edelleen terävästi ensimmäisen kokouksen, johon osallistuin oma-

na fuksivuotenani. Silloin pieni ja ujo Samppa ei uskaltanut hirveästi suuta aukaista. Nyt on 
sitten tullut kokonaista ainejärjestöä luotsattua vuosi. Jos jotain oon vastuuhommista saanut, 
niin itseluottamusta, rohkeutta esiintyä ja organisointitaitoja. Uskoakseni kovia taitoja työelä-
mässä(kin). 

Tärkein asia kuitenkin mitä oon saanut näiden vuosien varrella on liuta hyviä ystäviä ja paljon 
tuttuja, niin Atlaksesta kuin muistakin aineista. Järjestötoiminnassa tapaa paljon uusia ihmisiä, 
ja se varmaan onkin parasta näissä hommissa. 

Syyskokouksen lähestyessä toivon, että mahdollisimman moni järjestötoimintaan mukaan 
lähtemistä harkitseva toteuttaa ajatuksen. Meillä on siitä hyvä tilanne, että kaikki keitä kiin-
nostaa järjestötoiminta pääsee jollain tavalla mukaan! Kannattaa siis miettiä millaisesta hom-
masta olisi kiinnostunut ja tiedustella siitä joko hallituskähminnässä tai kiltiksellä. Kuitenkin 
aktiivinen järjestö- ja opiskelijatoiminta vaatii aktiiveja järjestämään sitä! 

Tulevaisuudelta toivon, että tapahtumissa käydään edelleen yhtä sankoin (ja mielellään san-
kemminkin) joukoin kuin tänä vuonna. Pyydänkin, että kaikki mantsalaiset osaltaan luovat 
sellaista ilmapiiriä, että tapahtumiin on hyvä itsekunkin tulla. Meitä on vähän, joten mielestäni 
on tärkeää, että jokainen meistä tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi niin tapahtumissa 
kuin kiltahuoneella. Jokainen  jäsen on yhtä tärkeä osa Atlasta – meidän kaikkien mantsalais-
ten ainejärjestöä! 

 

 Kiittäen – Samppa 

Ps. Muistakaa kuvata lyhytelokuvia! 

Sanottua: part 2 

”Miten mä selviin uusista fukseista? 

- Sun täytyy löytää sun oma sisäinen Samppa.” 
 - PRO hakee neuvoja suurelta johtajalta 

 
”Mä ainaki kähmin aina itteäni” 

- eräs Atlaksen PJ haalareiden taskuista puhuttaessa 
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Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa opiskelijajäseneksi Luonnon-, ympäristö- ja metsä-

tieteilijöiden liitto Loimuun! Me olemme luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen 

korkeimmin koulutettujen asiantuntijoiden yhteisö. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että 

nykyinen ja tuleva työelämä tarjoaa Sinulle palkitsevia mahdollisuuksia. Ajamme asiaasi sekä 

isoja työntekijäryhmiä koskevissa työmarkkinaneuvotteluissa että työpaikalla eteesi tulevissa 

yksittäisissä tilanteissa. Tuotamme Sinulle korkealaatuisia palveluita ja tutkittua tietoa oman 

osaamisesi sekä ura- ja työllistymismahdollisuuksiesi kehittämiseen. Vaikutamme yhteiskun-

nallisesti loimulaisten alojen elinvoimaisuuden edistämiseen. Tarjoamme Sinulle rahanarvoi-

sia jäsenetuja hyödyllisistä tuotteista ja palveluista. Tuemme ja autamme Sinua läpi koko 

opiskelu- ja työelämäsi.  

Tee rohkeita valintoja, löydä omat juttusi ja porukkasi 

Opintojesi aikana Sinulla on mahdollisuus löytää omat mielenkiinnon kohteesi. Kokeile roh-

keasti erilaisia kursseja ja sivuaineita, järjestötoimintaa, yritysvierailuja, konferensseja, ta-

pahtumia. Heittäydy täysillä mukaan kaikkeen opiskeluusi liittyvään. Nauti, koe ja opi niin 

onnistumisista kuin virheistäkin. Kasvamisesi korkeasti koulutettuna asiantuntijana ja am-

mattilaisena on juuri alkanut ja jatkuu läpi koko elämän. 

Nykyiset opiskelukaverisi ovat tulevia kollegoitasi, asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi. Te 

työllistytte asiantuntijatehtäviin ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden 

kannalta avainaloille. Loimun opiskelijatoiminta tarjoaa Sinulle erinomaisen mahdollisuuden 

tutustua uusiin, samanhenkisiin ihmisiin, joiden kanssa voit saada yhdessä aikaan isoja asioi-

ta sekä nyt opiskeluaikana että tulevaisuudessa työelämässä.  

Loimu on Sinua varten – Loimussa voit vaikuttaa 

Loimussa on noin 14 000 jäsentä, joista lähes 3 000 opiskelijajäseniä. Kuulumme korkeasti 

koulutettujen keskusjärjestö Akavaan, ja olemme yhdessä muiden akavalaisten järjestöjen 

kanssa saavuttaneet suomalaisille korkeasti koulutetuille työntekijöille kollektiiviset työ- ja 

virkaehtosopimukset, vuosilomajärjestelmän, perhevapaajärjestelmän sekä monia muita 

asiantuntijoiden työelämää parantaneita yhteiskunnallisia uudistuksia.  

TERVETULOA LUONNON-, YMPÄRISTÖ- JA METSÄ-

TIETEILIJÖIDEN ASIANTUNTIJAYHTEISÖÖN! 
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Liity siis mukaan joukkoomme ja tutustu yhteisöömme. Kenties saamme Sinusta myös aktii-

visen vaikuttajan Loimun toiminnassa. Ensimmäisen vuoden kandidaattivaiheen opiskelijana 

tarjoamme jäsenyyden Sinulle vuodeksi eteenpäin! Lisätietoa Loimusta ja sen tarjoamista 

palveluista saat osoitteesta www.loimu.fi. 

 

Loimuavin terveisin alan asiantuntijoiden puolesta, 

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry 
 
 

 
 
Mikko Salo 
Toiminnanjohtaja  
 
 
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry on 14 000-jäseninen akavalainen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Koulutukseltaan jäsenet ovat biologeja, biotieteilijöitä, ke-
mistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maan-
tieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita luonnontieteiden, 
ympäristötieteiden ja metsätieteiden ammattilaisia. 

Sanottua: part 3 

”Kyllähän noita kursseja tekis, jos kiinnostais yhtään” 

- mantsalainen puhuu työelämävalmiudesta ja opiskelusta 
 

 
  ”Ensiduunit Arinalla!” 

   - mantsalainen pitchaa uusia tv-formaatteja 
 

 

      ”Hikoilin ku pieni perse” 
       - mantsalainen kesätöistä 
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FUKSIAISET  2019 

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna ainejärjestömme Atlas kokoontui  

viettämään perinteisiä fuksiaisia Veljeskodille. Sää suosi mantsalaisia  

harvinaisen hyvin, ja moni opiskelija harkitsikin viikonlopun aikana  

päivätorkkujen ottamista aurinkoisella nurmella.  Meno oli kui- 

tenkin niin kovaa, että harva pääsi nukahtamaan yölläkään. 

Fuksiaisten valmistelut alkoivat jo perjantaina, 

kun muutama kakkos-vuoden työmyyrä kokoon-

tui valmistelemaan arvokasta rakennusta juhlia 

varten, eli roudaamaan kaiken potentiaalisesti 

särkyvän keittiökammariin piiloon muilta ja tes-

taamaan, kuinka nopeasti sisäilma aiheuttaa oi-

reita. Melko nopeasti.  

Myös maskottimme Igor oli mukana alusta alka-

en, raihnaisena sukelluspukuna tosin vain pyörä-

tuolissa nuokkuen. Toinen maskotintapainen, 

pahvi-Siltsu, oli jouduttu jättämään puheenjohta-

jan käskystä kiltahuoneelle, mies kun alkaa olla 

niin hauraassa kunnossa, että siirtely voisi koitua tälle turmioksi. Perjantai-iltana siivouksen 

jälkeen myös muita ylempien vuosikurssien opiskelijoita liittyi seuraamme aloittelemaan 

fuksiaisviikonloppua. 

Lauantaina pääosassa olivat tietenkin fuksit, joiden iltapäivä käynnistyi fuksiaisjulistuksen 

 luennalla Veljeskodin salissa; muiden opiskelijoiden lisäksi heitä tervehti mustiin verhoutunut  

  Deposiittori. Tämän jälkeen fuksit suorittivat perinteen mukaisesti tehtäviä pie 

   nissä ryhmissä: mantsallisia näytelmiä, alastomia ihmisiä kottikärryissä,  

   muotinäytöksiä, käpyporojen rakentelua... ja kaikkea muuta hauskaa.  

    Fuksit heittäytyivät myös musikaalisiksi: oman teemabiisin ja kak 

    kosia ylistävän laulun lisäksi osa rakensi omia soittimiakin.  

    Toimittaja tarkkaili touhua muutaman tunnin lähinnä keittiön  

    puolelta, mutta paperilautasilta tarjoillun maidon määrästä pää- 

    tellen myös chilihaastetta tehtiin ahkerasti.     

    (Keittiöhenkilökunnasta 1/3 oli selvin päin, mutta hernekeitto  

    kävi silti lähinnä tervehenkisestä nesteytyksestä ryyppäämisen  

    keskellä, sen verran laihaa tuli. Ruokaa kuitenkin riitti kerrankin kaikille.) 
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Yhteistehtävistä kurkkuhyppely oli ilmasto-ohjelman nimissä vaih-

dettu siihen… ruumiinosakasatehtävään, mutta klassinen tukkihuma-

la ja ihana tai kamala ilmainen kalja olivat totta kai mukana. Tämän 

vuoden fuksit olivatkin erityismaininnan ansaitsevia vakaita sprinttaa-

jia. Kolmantena yhteistehtävänä järjestettiin Igor käskee 

(kunnianarvoisa sukelluspukuveteraani istuskeli myös lauantain pyö-

rätuolissa, ja käskyt toimitti eteenpäin fuksiaisten henkilökunta). 

Nähtiinpä illan aikana myös kentän läpi kiitävä kultasieppi.  

(ks. Kuva alaoikealla) 

Illan huipentumana oli palkintojenjako, jossa fuksiaisten voittajajouk-

kueeksi kruunattiin Iidan ohjastama Elli Vikstedin, Elli Luusalon, Marco Bachourin, Joni Viita-

lan, Eemeli Jurvakaisen ja Niko Lodmanin joukkue, josta hurjan yhdelläjalallahyppelykisan jäl-

keen fuksien fuksiksi valikoitui Elli Luusalo. Vuoden kannustavan ja innostavan Asennefuksin 

arvonimen sai Elsa Heikkilä, ja Vuoden Jussin vyön sai Eemeli Jurvakainen. Kakkosvuoden opis-

kelijoista Vuoden fuksin tittelin oli ansainnut Saara Hänninen. Uutena palkintona oli Vuoden 

kompassi, joka myönnettiin Katja Vainionpäälle: palkinnolla haluttiin muistaa ylempien vuosi-

kurssien opiskelijoita, jotka edelleen jaksavat raahautua seuraamaan uusien opiskelijoiden 

temmellystä ja tuomaan hyvää henkeä tapahtumiin. Palkintojen saajia onniteltiin kaikkia hil-

littömästi mekastamalla, niin kuin asiaan kuuluu. Korkki paskaks. Onneksi olkoon. 

Tämän jälkeen tapahtumat lähtivät spiraloitumaan kenelläkin mihinkin suuntaan – toimittaja 

muun muassa lupasi kirjoittaa tämän jutun niin monen ihmisen kuullen, että se oli pakko teh-

dä – ja kuulemma aamuksi pahoja levyjä ei oltu edes ehditty laittaa pois, kun aamulevyä piti 

alkaa jo soittaa. Myös aamusiivous oli suoritettu väsyneessä maniassa: toimittajan saapuessa 

sunnuntaina paikalle siivoamaan työ oli käytännössä jo tehty, ja samoilla silmillä pari päivää 

keikkunut kakkosporukka makasi hiljaa Veljeskodin järjestellyn aulan nojatuoleissa, tavarat ja 

löytötavarat(pyyhkeitä, avaamattomia kaljatölkkejä, silmälasien linssi) kasseihin pakattuna. 

Talo saatiin lukittua kohtuullisessa kunnossa jo ennen 

puoltapäivää, eikä ainakaan vielä ole tullut laskua  

perässä. 

 

Kiitos järjestäjille, kaikille osallistujille, ja eritoten vuo-

den 2019 fukseille! Veljeskoti ja se pyöräilykypärä nau-

lakon päällä odottavat paluutanne keräten kosteutta 

seuraavan vuoden fuksiaisia varten. 
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Sanottua: part 4  — Fuksiaiset 

  ”Tää vesi maistuu ihan herneeltä” 

   - fuksiaisruoka maistuu 
 

”Kauanko sää oot ollu täälä?? Jutellaanko puimureista??!!” 
- mantsalainen saa innokkaan vastaanoton  

   saapuessaan Fuksiaisiin 
 

 

 
    ”Mitä nuuskaa sulla on, onks se vahvaa? 

      - No siinä lukee öö… ”extra stark” 
 

 
”Mää en muista missä mun kuppa on!” 

- valmistunut tutkii haalareitaan 

 
 ”On imetty ja lilluttu. Sanotaanko, että, on lilluttu.” 

 - on lilluttu. 
 

 
 

”En oo pienissä, mää oon ihan jurrissa!” 

- veljeskodin terassilla tapahtuu 
 

 
    

     
     ”Ootko sä viime vuoden fuksipalkinto?” 

 

 
 

 
 

 ”Meillä oli saunasa niin hauskaa, että mää oon aivan shokissa…  
Lämmin vesi loppu, kaikki tulipesät sammu, viemäri ei vetäny!” 

- fuksiaissaunassa oli hauskaa 

 
 

 
   ”En kyllä lähtis tutkimaan näiden  

      tuolien bakteerikasvustoja” 
 

 

 
   ”Sä oot palannu pimeän puolelta” 

    - lauantai-iltaan mahtui laskuja ja nousuja 
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Tähän kolumniin ammennan voimaa vitutuksesta, mielensäpahoituksesta ja epäreilusta 

maailmasta. Jos on kauhea tosikko tai mielensäpahoittaja niin ehdottomasti kannattaa lukea. 

 

Ku pitsa alkaa tökkii ni ota vaikka kalaa 

Ku nakki ei maistu ni ota sillon kalaa 

Ota silloin kalaa 

Pistä se mahaan… 

 

Ole hyvä, päivän korvamato sinulle ja jos et tosiaan tiedä ky-

seistä kappaletta, niin kyseessä on lasten lauluksi naamioitu 

mainosjollotus. Näin kierolla tavalla nykyään markkinoidaan. 

Laitetaan lapset hoilaamaan “kalaa, kalaa, kalaa...” niin sii-

nähän kun tuo laulu lähtee 50 tuhannen kerran soimaan niin 

pakko on ostaa sitä h*mmetin kalaa. Tähän voisi tietenkin lisätä muitakin vähintääkin 

lievää aivojen turvotusta aiheuttavia lauluja, mutta jätetään se...Puuha-maa on paras 

paikka… 

 

Lapsille muutenkin myydään nykyään kaikenlaista p*skaa, siis 

kirjaimellisesti p*skaa. Jos kerran olette sattuneet kävelemään 

leluhyllyn ohi sieltä voi löytää kakkaleluja, kirjaosastolta pieru- 

ja kakkakirjoja. Ja varsinaisena huipennuksena on mestarietsi-

vä Peppunen, joka kirjaimellisesti on persenaamainen etsivä, 

joka ratkaisee rikokset jättipierulla. Joko alkaa ällöttää? Hyvä, 

niin kuuluukin. En tiedä millaisiin leikkeihin näiden olisi tar-

koitus valmistaa, enkä varmasti halua tietää millainen aikuinen 

suunnittelee tällaisia leluja. 

 

Niin ja näin syksyn tullen TV on taas täynnä sitten aikuisille 

suunnattua, noh, juuri sitä. Big Brother, Temptation Island, 

Uutiset, Ostoskanava Tvins.com... Voi katsoa toisten elämän rappiota (tai ostaa monitoi-

mimegaimurin) ja samalla syödä sohvalla sipsejä. Näidenkin ohjelmien tarkoitus on täyt-

tää ihmisen tyhjää sielua, jollain mitä siellä ei ole tai masentaa t.Uutiset. 

 

Hyvää joulua kaikille! (Muistakaa käydä kiltisti ostamassa jo nyt ne joulukarkit ja 

mielellään sen jälkeen vielä kymmenen kertaa, koska näin nämä joulumarkkinat toi-

mii ja kaupat saa rahaa) 

PAHA N   MI ELEN  KOL 

           UMNI    VOL. 2 

Tälleen lapset hypätään  
partsilta alas kun kalamainos 
alkaa 

Kahvi auttaa suolen toimin-
taan ja tässä tapauksessa 
paskan puhumiseen 
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Eräs kaunis, räntämyrskyinen lauantai, mantsalaiset halusivat vältellä  
siivousta ja raskaita kurssitöitä. Pitempään mielessä kypsytellyt reissuidea  
kiteytyi viidennen aamukahvikupposen äärellä: Onkohan Haaparanta auki? 
(on, lauantaisin klo 10-15 ja 10-18.) Pikaviestimillä matkaan läksi kolmen mantsa- 
laisen iloinen joukko, josta huomattakoon seuraavaa: mantsalainen 1 ajoi,  
mantsalainen 2 ei ajanut ja mantsalainen 3 ei ollut ikinä käynyt Ikeassa ??? 

Laina-autosta löytyi mittava kasa CD-levyjä, josta soimaan laitettiin löytö  
"KossuVissy - Lauluja pitkään janoon!".  Mantsalainen 1 kiisti tietävänsä  
levyistä mitään. Ensimmäinen pysähdys tapahtui Iin Kärkkäisellä, josta  
matkaan tarttui hyvin pätevän pullamyyjän ansiosta niin sanotusti 'ihan  
vitusti' pullaa. Matka jatkui hyvin raskaiden ja yllättävän pitkältä tuntuvien  
kahden minuutin veisujen saattelemana. 

    Haaparantaan saavuttaessa sade oli tauonnut ja paikallinen etyylialkoho-
    lia sisältävien juomien vähittäismyyntiin erikoistunut liike oli piakkoin 
    menossa kiinni päivän osalta. "Juoksukaljat", totesi mantsalainen 2, kun 
    seurue pyöri eksyksissä arvokkaita minuutteja.  

    Onnistuneen etsinnän ja ehdinnän jälkeen seu- 
    rue jatkoi Ikeaan, josta mantsalainen 1 oli päät- 
    tänyt hakea "tyynyliinoja ja kasveja", joita ei  
     Suomen puolella kaupoissa myydä. Mantsalai- 
nen 3 vaikutti myymälän sisällä lähinnä eksyneeltä. Seurue pysähtyi  
ravitsevalle lounaalle, jossa oksetustaan valittelevat 1 & 2 tuijottivat  
ihastuneina linjaston alussa olevia kakkuja. Mantsalainen 3 valitsi  
kana-ranu-annoksen ja ituhipit 1 & 2 jotkin herne-maissi-paprika- 
viherpallerot. "Mihin tämä maailma on mennyt, kun ei kukaan Ikeassa 
syö liha-pullia?", voivotteli 2.  

Tuntikausien liminaalitilassa dissosioinnin jälkeen matkaseurue päätyi  
kassoille käsissään kasa kasveja. Mantsalainen 3 osti ensimmäisen  
viherkasvinsa. "Tulevan biologian open tulee todistaa, että pystyy  
pitämään kasvin hengissä." 

Karkkikauppa Candy World skipattiin, mutta ennen paluumatkan  
alkua seurue suuntasi vielä Maxi Markettiin vai mikä se on, hakemaan  
lisää herkkuja ruoan jälkeen hieman helpottaneeseen sokeriöveriin.  
Marketissa nähtiin muun muassa biologi-mantsalainen 3:n tunnistama  
"aito poro!". Puhelimen roaming-viestin tullessa vasta mätitahna- 
     hyllyä lähestyttäessä 3:n päätteli: "täytyy vaan  
     edetä tarpeeks syvälle.". Mantsalainen 2 osti juustoa ja leipää viinipul- 
     lonsa palanpainikkeeksi. 3:n kortti meinasi kaatua yhteen sipsipussiin. 

     Matka kotiin alkoi ja niin myös kaunis piiskaava räntäsade. Mantsalai-
     set 2 & 3 aukaisivat yhdet (1) palautumisoluet. Haju lähestulkoon her-
     kisti 1:n kyyneliin. Oispa kaljaa. Muutamaa kilometriä myöhemmin  
     tehtiin äkkijarrutus bussipysäkille saadaksemme toiset tölkit takakontis-
      ta. Wörtti matka 5/5. 
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MILLAINEN SUOMALAINEN OLET? MITEN SOPEUDUT  

MUIDEN SUOMALAISTEN JOUKKOON? ONKO SINULLA TYLSÄÄ? 

TEE SUURI K.O.I.R.A.*-TESTI!!!  

*kuka olet isänmaassa, realistinen askelkuvio 

Suomessa on viisi kotimaista koirarotua: karjalankarhukoira, lapinporokoira,  

suomenajokoira, suomenlapinkoira sekä suomenpystykorva,  

joka on kansalliskoiramme. Kennelliiton ja rotujen omien rotujärjestöjen tärkeä 

tehtävä on turvata rotujen säilyminen ja elinvoimaisuus.** 

 
ALOITA TÄSTÄ 

**Kennelliitto 
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1. KORVA  on luonteeltaan tarmokas, vilkas ja yhteistyöhaluinen. 

Soveltuu koko perheen yhteiseksi harrastuskoiraksi, joka kaipaa  

huomiota ja nauttii saadessaan sitä. Vieraita kohtaan pidättyväinen, 

maalainen rotu kuitenkin soveltuu varhaisella sosiaalistamisella myös 

taajamaan.  

 

2. SUN APIN KOIRA  on älykäs, rohkea, oppivainen ja melko nöyrä. 

Paimennusvietti on voimakas ja vahtimisvietti selvä.  Kumppanina 

sun appi pitää kodin ruodussa.  

 

3. KARJALAN TAI KARHUN LITKIJÄKOIRA  viihtyy omissa oloissaan 

ja saattaa olla hieman juro. Se on valpasluotoinen, peräänantamaton 

ja sisukas. Jotkut yksilöt ovat puolustushaluisia ja vahvasti itsetuntoi-

sia. Karjalankarhukoira vahtii mielellään ja sillä on erittäin voimakas 

metsästysvietti. 

 

4. LAPIN KULTA KOIRA  on hyvähermoinen, rauhallinen ja palvelu-

haluinen. Työssään se on herkkähaukkuinen. Se on ihmisille ystävälli-

nen, mutta ei sovellu pelkästään seurakoiraksi vaan vaatii myös toi-

mintaa. Se sopeutuu hyvin myös pelkästään ulkokoiraksi. 

 

5. SUOMESSA AJAVAN KOIRAN  luonne on ystävällinen. Kotioloissa 

suomenajokoira haukkuu ja vahtii vähän tai ei ollenkaan. Hieman 

välinpitämätön luonne saattaa aiheuttaa omistajassa epävarmuutta. 

Erittäin metsästysviettisenä se soveltuu paremmin metsästys- kuin 

seurakoiraksi.  

 

6. KISSA—kissa. 
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Kaikki, paitsi häihin karannut Jonna,  

yhdessä Steindalsbreen-jäätiköllä. 

Kaira Perseeseen 
 

Maanantai  2.9.2019 klo 08.00 J-ovella odotteli joukko innokkaita retkeilijöitä matkaa kohti 

Kilpisjärveä. Ensikosketus tuleviin vuorenhuippuihin tapahtui Aavasaksalla. Paikan päällä 

sumu kasteli sielujamme ja näkyvyys oli heikko. Kesäloman jäljiltä kahdeksan tunnin matka 

kului nopeasti kesän kuulumisia kertaillen. Taru Rikkosen autossa raikasi jo hitiksi muodos-

tunut kappale “Hauskaa hauskaa”. Majoitukseen päästyämme, meitä odottivat mukavat ja 

kotoisat kahden hengen huoneet. Joillekin mantsattarille majoitusolosuhteet osoittautuivat 

ongelmallisiksi. Pienen pintaremontin jälkeen majoitus muuttui neljän hengen sviitiksi 

(missähän käytössä toinen huone mahtoi olla..?). Illalla juhlistimme PhD Jan Hjortin kymme-

nettä kenttäkurssia prinsessakakulla.  

Tiistaina  tutustuimme palsoihin ja teimme metsänrajatutkimusta. Palsat olivat sulaneet 

hälyttävällä nopeudella. Toinen palsasoista oli romahtamaisillaan, mistä eräs innokas opis-

kelija sai maistiaisen humpsahtaessaan palsan sisään 

(#kyllikkisaari). Keskiviikkona valloitimme ensimmäisen 

huipun nimeltään Jehkas (960,5m). Joillekin huiputus oli 

elämänsä ensimmäinen, jos Laajavuorta ei lasketa. Maas-

topäivien jälkeen kuunneltiin mielenkiintoisia esityksiä 

pohjoisesta luonnosta. Keskiviikkoiltana raskaan työn 

raatajat pääsivät palauttaville saunan lämpöön ja Kilpis-

järven hellivään huomaan. Kaikki uivat, jotkut  

omasta tahdostaan, jotkut eivät.  

Torstaina  olimme pahempia kuin porot, kyniessämme 

jokaisen kasvin tutkimusalueeltamme. Meidän jälkeem-

me aluetta voi todella kutsua paljakaksi. Perjantaina hui-

putimme vihdoin kauan odotetun Saanan. Jokainen oli 

nähnyt unia ja päiväunia Saanan siluetista koko viikon 

ajan. Vihdoin pääsimme huipulle, joka oli ollut edessäm- Missä mitta?! 
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me maanantaista lähtien. Jälleen kerran eväslounas ja 

lämmin juoma lämmittivät sisintämme. Päivä vierähti 

nopeasti ja alas tultiin juoksu jalkaa, jotta ehdimme tutki-

muslaitoksen tarjoamalle päivälliselle.  

 

VIIMEINEN PÄIVÄ ELI THE JÄÄTIKKÖPÄIVÄ! TÄTÄ ON ODOTETTU!  

Lähdimme aamulla ajamaan kohti Norjan Steindalsbreen-jäätiköä. Ihailimme matkalla vesi-

putouksia, kuviomaita ja hulppeita maisemia. Jäätikölle käveltiin noin kuutisen kilometriä. 

Maisemat olivat niin kauniit, että kyyneleet tulivat silmiin. Pakko myöntää, Norjassa kaikki 

on paremmin. Olimme onnekkaita, kun saimme nähdä paluumatkalla kuviomaan kuivana. 

Huisin mahtavan retken jälkeen istuimme iltaa kodalla syntyjä syviä pohtien. Haikeutta 

kurssin loppumisesta oli ilmassa.  

Valmiina kairaamaan palsoja, terveisin Kalevi Palsa 

Vas. Saana 1029 m 

Kata se jäätikkö on tuolla takana.  

Oik. perse ikiroudassa 
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Tätä kenttäkurssia on odotettu neljä vuotta ja se oli jokaisen 1461 päivän odottamisen arvoi-

nen. Paras kurssi mikä ikinä on ollut ja mikä ikinä tulee olemaan. Retki ei ollut henkisesti tai 

fyysisesti liian raskas, mutta nauramisen tuottamisen tuska vaati veronsa. Kiitos kaikesta kuu-

luu kurssin mahtaville opettajille ja erityisesti Janille.   

 Jonna, Noora ja Kata 

Sanottua: part 5 

”Onneksi nyt on lepopäivä välissä, niin kaikki saa ladattua Parisot.” 
-Luonnonmaantieteen professori kenttäkurssilla 

 

 ”Näen vain ruskeaa, tunnen vain möhnää” 
  -Kenttiksellä analysoidaan turvetta 

Toimistolla 
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OLuT-futis pelattiin tänä syksynä 21.9. Turnaus pelattiin poikkeuksellisesti illalla, mi-

kä aiheutti aluksi hämmennystä, mutta osoittautui toimivaksi formaatiksi. Ilma oli 

tosin melko kolea, minkä vuoksi pelaajilla ja katsojilla oli ajoittain hankala pysyä läm-

pöisenä. Atlaksella oli suuret odotukset turnaukseen edellisvuoden krapulahopean 

jälkeen. Joitakin poisjääntejä nähtiin, mutta joukkueessa oli silti kahden kentällisen 

verran taitavia pelaajia. Atlaksen pelaajat valmistautuivat turnaukseen omilla tahoil-

laan henkilökohtaisten harjoitusohjelmien mukaan. 

Turnaukseen osallistui kuusi joukkuetta, jotka oli 

jaettu kahteen lohkoon. Atlaksen ensimmäinen 

peli oli Sigmaa vastaan. Tasaisen alun jälkeen 

Atlas sai otteen pelistä ja voitti 2-0 Juhani 

”Geologi” Ahon maaleilla. Toisessa pelissä Syn-

taksis oli täysin vastaantulija. Atlakselta löytyi 

onnistujia laajalta rintamalta ja biologit jäivät 

jalkoihin 5-0. Esimerkiksi hyökkääjämme 

”Erä”Olli Oinonen avasi tässä ottelussa maaliti-

linsä. Atlas voitti näin lohkonsa puhtaalla pelillä, 

eikä maalia vartioineelle Joonas ”Juanez” Kerä-

selle tainnut kertyä alkusarjassa ainuttakaan 

torjuntaa. Semifinaalissa vastaan asettui Valens-

si, joka oli tullut B-lohkossa toiseksi. Valenssikin 

joutui hirveään myllyyn ja lopputulos oli Atlak-

sen hyväksi luokkaa 7-0 tai jotain. 

Finaalissa olivat vastakkain neljättä vuotta putkeen Atlas ja Nikoli. Nikolin pelaaja-

rosteri oli nuorentunut jonkin verran, mutta mukana oli edelleen kovia pelimiehiä. 

OLuT-futis  2019 

Kuvat: Inka Hulmi 
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Näistä yksi nousi ratkaisemaan ottelun yksinään. Avausmaali nähtiin kun Nikolin es-

panjalainen vaihtari ampui maalin suoraan kulmapotkusta. Atlas painosti kovasti ja 

sai tasoituksen ensimmäisen puoliajan loppuun. Toisella puoliajalla maalipaikat oli-

vat vähissä, ja peli ratkesi kun Nikolin vaihtari kuljetti pallon Atlaksen alueelle ja am-

pui tulisesti yläkulmaan rankkarialueen rajalta. Atlaksen kiri tyssäsi viimeistään sii-

hen, kun hyökkääjänä hyviä maalipaikkoja luonut Teemu jouduttiin ottamaan vaih-

toon jalkakramppien vuoksi. 

Näin jo neljäntenä vuonna peräjälkeen Atlas sijoittui OLuT-futiksessa hopealle. Jouk-

kueen vanha kaarti alkaa olla siinä iässä, että ensi vuonna tarvitaan paljon tuoretta 

verta mukaan. Tästä turnauksesta opittiin myös, että ulkomaanvahvistukset kan-

nattaa pitää mielessä joukkuetta rakentaessa. Seuraavaksi katseet suunnataan tal-

ven umpihankifutikseen, jossa Atlaksella on mestaruus puolustettavana. Kiitokset 

kaikille pelaajille sekä katsojille! 

Kuva: Tom Toikka. Kuvasta puuttuvat Joni, Juanez ja S/M  
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Atlaksen ja Soopan ja Syntaksiksen retki  
Isokankaan luonnonsuojelualueelle 

 

Sunnuntaina 13.10. oli kauan odotettu 

retkipäivä eli mantsalaisen näkökulmasta 

mitä ihanteellisin retki kohti Oulun lä-

hellä sijaitsevaa Isokankaan luonnonsuo-

jelualuetta. Retkeä piristi heti jo ennen 

bussiin astumista raikas lumisade, joka 

sitten kestikin vastoin kaikkia ennusteita 

koko retkipäivän. Mutta sepä ei haitan-

nut muuta kuin lievän palelun ja vaattei-

den kastumisen kautta. Perillä meitä 

odotti Isokankaanjärvi ja sen lähellä ole-

va päivätupa, josta löytyi sauna sekä 

nuotiopaikka. 

Heti alkuun porukka jakaantui, kuka minnekin suuntaan. Itse otin yllättävästi bussiin mukaan 

pyörän. En edes tiennyt, että sellainenkin on mahdollista raahata mukaan, niin olihan sitä pak-

ko kokeilla. Joten ei kun pyörän selkään ja polulle, joka lopulta osoittautui itselle aivan liian 

vaikeaksi ja maaston liukkauden vuoksi jopa vaarallisen tuntuiseksi puuhaksi. Vähän aikaa 

yritettyämme, päätimme siirtyä polulta leveämmille traktoripoluille ja metsäautoteille. 

 

Tarpeeksi pyörittyämme alueella ja piipahdettuamme 

Kalimeenlammella lumisia maisemia ihailemassa, 

palasimme takaisi päivätuvalle. Siellä odottikin ihana 

lämmin sauna ja makkaranpaisto. Saunasta voidaan 

todeta, että mikään ei maistu paremmin kuin lämmin 

puusauna metsässä retkeilyn jälkeen. Tunnelma tuvas-

sa oli myös tiivis sekä höyryinen, niin että tupakin 

muistutti enemmän höyrysaunaa kuin tavallisia sisäti-

loja. 

Metsässä samoilun ja luonnonmaisemien ihailun jäl-

keen mielestä oli mukavasti unohtunut kaikki kesken-

eräiset hoidettavat hommat ja esseiden palautuspäivät, 

joten mieli oli rentoutunut. Todennäköisesti siinä on 

perää, että metsässä oleminen laskee stressitasoja. 

Näin ollen retkestä voidaankin todeta: “Lisää näitä!” 
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Sanottua: part 6 - nää ei vaan lopu... 

”Muisti meni ku ei muista mitään” 

- mantsalainen koomassa 
 

”Oli muitaki hyviä, mut en nyt muista” 
- ylemmän lähettänyt koomamantsalainen 

 
 

”Pääseekö hän ylös?” 

- wesibussilainen aliarvioi mantsalaisen kuntoa 
 

”Nyt kannattaa vähän varoa, ettei tule vahinkoja…” 
- wesibussin staff aliarvioi mantsalaisen reivitaitoja 

 
 

 ”Olisipa pää täysi, eikä nollaantunut täysin” 

   - mantsalainen vulcanaliassa 
 

 
”Kaljan juominen on ko laittas rahaa pankkiin myöhemmälle elämälle 

- Niin säästää rahaa ko elää vähemmän aikaa” 
 

 

”Viime vappuna… No mää luulin nukkuvani Kaijonharjussa,  
mutta sitte ku tulin sieltä asunnosta ulos niin olinki Tuirassa!” 

- fossiili muistelee 

”Kaikki tiet vievät rautatieasemalle ja Raksilaan.” 

 - Mantsatar pätee wappuyönä 

 

”Missä mun taskut on?” 
- mantsalainen etsii hanskojaan 

 

 

”Lokki on susi ihmiselle…” 
lokit tappelevat Kiikelissä 

 

 
”Mulla on jo identiteetti. 

- Mulla ei itseasias vielä oo.” 
  - neloset pohtii elämän suuria kysymyksiä 
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”Sorsa ei oo vesilintu” 

- tuleva ope tietää 
 

 ”No mutta jos on huomenna maha kipeä, niin eipähän tarvi mennä Norssille” 
  - kiltiksen kahvi saattaa olla pilaantunutta 

 
   ”Siis täälä on ihan vitusti mieslapsia” 

    - opet tutkii väestörakennekuvioita 

 
 

”Mikä on ollut parasta mantsan opiskelussa?" 
- No parastahan on ollut... 

(pitkä hiljaisuus) 
...AI OPISKELUSSA??" 

 

 
 ”Valmistuminen ei ole mikään onnistumisen mittari.” 

 -  8. vuoden opiskelija kiltiksellä  

”Haluanko mä sisäisen verenvuodon vai pettävän maksan?” 

- Kiltiskeskustelut bakteerien evoluutiosta 
 

 
”Siitä vois keksii lääkkeen impotenssiin. Jauhettua meänkielisen 

penistä” 
   - Atlas keksii seuraavan vientituotteensa maailmalle 

 

 
”Mä en oo ikinä ottanu niin pahasti turpaa ku Alahuhdalta  

beerpongis!” 
 - Fuksit kuulevat minkälainen elävä legenda kenttiksellä odottaa 

”Mä tuun sieltä, missä on voikukkia ja piharatamoja… Ja huumeneuloja” 

- mantsalainen kotipaikkakunnastaan 
 

  ”Ensin pohjois-korealainen puhe ja sitten kauheeta tykitystä. 
  - Ja sitte sitä paskinta paskaa” 

  - paha levyä mietitään 
 

  ”Siellä (päiväkodissa) ne lapset flossaa ja kuuntelee nyan cattia” 

      - 5:n ja n:n vuoden opiskelijat pohtivat nykylapsia 
 

 
”Mistä tietää että on väsyny? Kun lukee uutisista että Instagramissa 

on Atlastissibuumi.” (todellisuudessa alatissibuumi) 
  - Hyvin väsynyt Simba (nimi muutettu) 



”Persereiät on mun lempiasia!” 

- mantsalaiset puhuvat loukkaussyytteistä 
 

”Natsit ja rasistit on kyllä mun suosikkiasia” 
- jatkuu… 

 

”Pienikin unelma voi olla suuri” 

- syvällisiä Kuutiossa muutaman oluen jälkeen  

  

”Faktahan on se, että jos mä vähän laihtuisin niin  

 mun jääkaappi olis täynnä hyviä farkkuja.” 

 

 

”Fuksina nenä näytti isommalta kuin nyt, mutta oikeesti naama on vaan  

leventynyt niin nenä näyttää pienemmältä.” 
- mantsatteret muistelevat vanhoja selailemalla fuksivuoden kuvia 

 
”Mä en ikinä antais mun poikaystävän koskee mun silmii” 

-mantsatar keskustelee filioista 
 

”Toisaalta mulla ei oo varaa ostaa ketään näistä äijistä,  

mut toisaalta sielt tuli nyt nainenki” 
 - tunteet kuumenevat mantsaillassa 

 
 

 
”Voitko selittää tilan sosiaalisena konstruktiona? 

- Mä en tiiä, kysy meijän tilavastaavalta.” 

  - spatiaalisuus hämmentää kahta mantsalaista 
 

 
”Mulla on jättitikkari! 

- Häh, sanoitsä et sul on iso tikkari?? 
Ei vaa iso nänni!” 

  - finanssilaiset kommuni- 

 koimassa bileissä 
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