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Pääkirjoitus
Heipä hei ja hyvää 2020-luvun aloitusta kaikille! On helmikuu ja nollakeli. Hetken näytti jo
siltä, että tulee talvi, mutta eipä kai sitten. Aamulla bussipysäkilläkin on jo niin valoisaa, että
vaikka pakkasta tulisi, täyttä suomem talvikokemusta emme tule enää saamaan. En ole pakkasen tai pimeän ystävä, mutta periaatteesta pahoillani asiasta. Onneksi kohta saa odottaa kevättä hyvällä omallatunnolla. Pakkasen sijaan vuosi 2020 on tuonut muita jännittäviä asioita: on
Atlaksen 35-vuotisjuhlavuosi, vuosi joka on vain 20 kirjoitettuna kahdesti, ja lisäksi Mantsalehden talvinumero 2020 on ensimmäinen mantsalehteni päätoimittajana.
Edellinen päätoimittaja Salli Ojalan karistettua mantsalehden tomut jaloistaan hienon jäähyväiskirjoituksen kera
(ks. mantsalehden syysnumero 2019), on allekirjoittanut
(Siina) siirtynyt käyttämään korkeinta valtaa ainakin
joksikin aikaa. Yritän tehdä kunniaa mantsalehden
kunniakkaalle perinnölle. Tykkään piirtää ja ennen kello
kolmea iltapäivällä juoda kahvia. Joskus myös kirjoitan,
mutta tällä kertaa yhtään viime hetken täytejuttua minun
ei ole pääkirjoituksen lisäksi tarvinnut väsätä. (Siitä huolehti kanssatoimittajani Emppu). Sen lisäksi hallitus on
suostunut esiteltäväksi (s.6), ja ei-niin-kylmän talven keskellä on mukava lukea lämmittävistä juomista: atlaslaiset
ovat ahkerasti kertoneet kiltismukiensa tarinoita (s.14).
Lisäksi deadlinen jälkeisenä päivänä saimme toimituksen
sähköpostiin ihastuttavan pitkän ja perinpohjaisen makuviinatestin (s.18 ). He juovat että meidän muiden ei
tarvitse. Kiitos siitä. Kiitos myös muulle toimitukselle:
Aarne Tähtimeri, Elmeri Viuho ja Emilia Timlin!
Toimituksen kyseenalaiset valinnat eivät ole kyseenalaisia,
jos niistä päätetään yhdessä.
Asia, josta olen ollut tietoinen jo pitkään, mutta kivuliaan tietoinen vasta toimittajuuteni ja
etenkin viimeisen viikon ajan, on että lehden taittaminen on aika saat.... aikas vaikeaa. Asiat,
joita rakastaa, (kuten mantsalehti) voivat myös aiheuttaa päänvaivaa, ja niiden puolesta on
tehtävä töitä. Siinä vaiheessa kun kaiken tekstin saa runnottua jotenkin luettavaan muotoon
lehden sivulle, millekään hienostuneelle visuaaliselle kikkailulle ei tahdo riittää kapasiteettiä kahdeksan tunnin taittosessiot ottavat koville karaistunuttakin toimittajaa. Mutta yksinkertainen on kaunista ja PowerPointissa saa edelleen tehtyä word artia. Graphic design is my
passion.
-Siina
(Kuvassa päätoimittaja vuonna 2016 maalatessaan tsekkiarmeijan vanhaa kaasunaamaria
spraymaalilla pinkiksi)
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PJ-palsta
Tää on varmaan asia, mitä mää oon puheenjohtajahommissa
jännittänyt kaikista eniten. Mantsalehden pj-palsta. Viimeiset
varmaan kaksi viikkoa oon pyöritellyt päässä, että mitä järkevää ja intellektuellia tänne voisi sanoa, mutta enhän mää oo
keksinyt yhtään mitään.
Hienosti Järvinen, hienosti.
Kun kirjoittelen tätä, eletään tammikuun neljättä viikkoa. Uusi
vuosikymmen pyörähti hyvä tovi sitten liikkeelle, ja monilla
mun lähipiirin ihmisillä on menossa ”uusi vuosikymmen, uusi
minä” -tyyppinen elämänvaihe herkkulakkoineen, urheilusuorituksineen ja ruokavaliomuutoksineen. Tämän takia ajattelin
kertoa teille hyvinvoinnista! Mun yksi tavoite puheenjohtajana on se, että meidän kiltalaiset voisi hyvin. Henkiseen hyvinvointiin lienee helpompi vaikuttaa kuin fyysiseen, mutta molempia on ehkä ihan hyvä tavoitella.
Meiltä opiskelijoilta vaaditaan koko ajan aika paljon. Kurssit
on työläitä, arvosanojen pitäisi mielellään olla edes kolmosia,
noppia pitää tulla tarpeeksi ettei kela, yksikkö ja yliopisto
suutu, siinä sivussa pitäisi koittaa huolehtia myös ihmissuhteista ettei erakoidu. Ja liikuntakin olisi tärkeää. Ja ai niin, menkää töihin. Vähemmästäkin
alkaa hyvinvointi rakoilla ja stressikäyrä nousta. Joissain yhteyksissä Milleniaaleja kutsutaan
jo burn out sukupolveksi. Ei ainakaan omasta mielestä kovinkaan imarteleva lempinimi
parikymppisille ihmisille. Mitä tälle sitten voisi tehdä?
Mun top 3 vinkit stressitason lievittämiseen ja sen burn outin välttämiseen on seuraavat:
1) Muistakaa pitää myös niitä ihan oikeita vapaapäiviä, kun ainoa stressaava tekijä on se,
mitä kattois netflixistä seuraavaksi. Kun muistaa välillä rentoutua ihan kunnolla, arkipäivän
hommatkin sujuu paljon paremmin. Kuten meidän koulutussuunnittelija Outi ennen joulua
kirjoitti, jos meinaat käyttää loman rästihommien tekemiseen, et ole lomalla. Eli lomailkaa.
2) Jos ja kun sitä stressiä sitten kuitenkin kertyy, alkakaa ajattelemaan, hyödyttekö te siitä
stressaamisesta mitään. Onko sillä stressattavalla asialla merkitystä teidän elämään vielä viiden vuoden kuluttua? Jos ei, onko se oikeasti sen stressin arvoista?
3) Olkaa itsellenne armollisia. Älkää ottako miljoonaa hommaa kontollenne vaan siksi, ettei
muiden tarvitse tehdä niitä. Kertokaa, jos tekemistä on liikaa. Älkää hamstratko 50 opintopisteen edestä kursseja kolmelle kuukaudelle, äkkiä voi nimittäin laskeskella, että ei välttämättä
tule onnistumaan ilman hirmu pahaa mieltä. Proffatkin on ihmisiä, eli jos tuntuu ettei jotain
juttua vaan ole mahdollista tehdä ajallaan, kertokaa se. Usein he ymmärtää, ja esimerkiksi
deadlineista voi neuvotella.
Stressivapaampaa alkuvuotta, haleja ja hyvää mieltä teille kaikille
Pauliina
(Kuvassa tyytyväinen pj testaamassa uutta ja upeaa Vesa-nauhaansa ekaa kertaa)
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HALLITUSESITTELY
Puheenjohtaja: Pauliina Järvinen, 4.vsk, kotipaikkakunta Evijärvi.
Olet juuri noussut Suomen diktaattoriksi. Mistä aloitat puhdistuksen?
Eli puhdistuksen top 3 olisi seuraavat (koska en osaisi päättää yksittäistä:
1) Äänekkäästi syövät ihmiset
2) Kaupoissa/kaduilla liian hitaasti kävelevät/tien tukkijat
3) Tyypit, jotka olettaa mantsalaisten olevan geologeja

Varapuheenjohtaja, tapahtumavastaava, yhdenvertaisuusvastaava: Samuli (Samppa)
Taanila, 4. vsk, kotipaikkakunta Nivala
Suomeen on noussut juuri uusi diktaattori. Tuetko kenties diktatuuria vai yritätkö
kaapata vallan? Miten?
”En kaappaa valtaa, vaan tuen sitä (ja vaikutan kulissien takaa). Vaikuttamalla kulissien
takaa saan itselleni hyödyt ilman haittoja. Pyrinkin luomaan uudesta diktaattorista nukkehallitsijan, joka joutuu salamurhayritysten ja vallankaappausten kohteeksi.”
Sihteeri, tapahtumavastaava: Tanja Rautio, 2. vsk, Raahe
Olet manipuloinut pöytäkirjaa. Kuinka hiljennät pöytäkirjantarkastajat?
”Tarjoan heille kakkua johon on piilotettu syanidikapseli”
Rahastonhoitaja: Elina Puhakka, 2. vsk, Muhos
Mihin sijoittaisit Atlaksen kovalla työllä kartutetut rahat?
”Verkostomarkkinointiin ja habbo-kolikoihin.”
KOPO: Noora Martinkauppi, vuosimallia 2015, kotoisin Limingasta
Tiedät liikaa Oulun yliopiston koulutuspolitiikan synkistä kiemuroista. Paljastatko
salaisuudet suurelle yleisölle vai liitytkö pimeän puolelle?
”Epäkohtiin pitää puuttua ja mikäli muutos parempaan edellyttää salaisuuksien paljastamista, sen myös teen.”
SOPO: Petra, 4. vsk, Sotkamo
Suomessa vallitsee diktatuuri. Miten syrjäytät itsevaltiaan ja korvaat hallinnon
sosialistisella vaihtoehdollasi?
”En syrjäytä, vaan lähden maanpakoon Ruotsiin”

Jäsen- ja tietosuojavastaava: Aleksi, 3vsk, Oulu.
Atlaksen tietosuoja on murrettu. Oletko ehkä itse tietomurron takana, miksi?
”En kommentoi olen hulamassa”
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Tiedotusvastaava: Tiia ”Känk” Kivirikko, vuosi 666, Kuusankoskelta
Miten levität Atlaksen ilosanomaa mahdollisimman laajalle joukolle?
”Voin keittää kahvit, jos olen hyvällä tuulella”
Tapahtumavastaava, OLuT-vastaava: Laura Raitavuo, 1. vsk, Oulu
Tapahtumavastaava: Jenni Honkanen, 2.vsk, Lahti
Puheenjohtaja käskee sinun kerätä mahdollisimman suuren osallistujajoukon tiettyyn
paikkaan tiettyyn kellonaikaan. Miten toimit?
Laura: ”Kerron tietysti Atlaksen bileistä. Ja ilmaisista ämpäreistä.”
Jenni: ”Mainostaisin kaikille, että paikan päällä on niin paljon ilmaista kahvia (tosin kiltikseltä
haettua) kuin jaksaa juoda, ne ketkä eivät juo kahvia lahjoisin toisella tapaa.”
Ympäristövastaava: Hei! Olen Veli-Pekka Väänänen, Neljännen vuosikurssin maantieteilijä.
Kotipaikkakunta on tottakai Oulu, Heinäpää gäng gäng!!
Atlaksen toiminta on aiheuttanut ympäristökatastrofin. Miten vältät vastuun?
”Ensinnäkin ympäristövastaavana alan syyttämään eli vierittämään vastuuta niille, jotka ovat
tehneet pahaa. Toiseksi torun kaikkia, jotka eivät ole kuunnelleet neuvojani ympäristön
huolehtimisesta ja ympäristökatastrofin ehkäisemisestä. Käytännössä en tee ongelman
eteen yhtään mitään, pahennan vain tilannetta syyttämällä ja naljailemalla. Toisaalta olen
kuitenkin asioihin perehtynyt ja pyrin myrskyn laannuttua neuvomaan ihmisiä ja toimimaan
oikein tilanteen parantamiseksi.
Kaiken tämän jälkeen laadin vielä ympäristösuunnitelman, jotta seuraavat ympäristökatastrofit vältettäisiin! Ympäristöstä huolehtiminen on yhteistyötä ;) !”
Tilavastaava, yhdenvertaisuusvastaava, kv-kummi ja kv-vastuuhenkilö:
Heta Martinmäki, 2.vuojen opiskelija, Oulu
Kiltahuoneella alkaa olla täyttä. Mistä päin yliopistoa löytyy lisää “elintilaa”?
Kiltahuone tulvii epätoivosista sieluista ku tillaa ei oo ees kyynelille deadlinejen lähestyessä.
”Onneksi nimeltämainitsemattomat atlaslaiset ovat löytäneet katakombien kautta tien
kuutioon. Kuutiossa on tillaa ja kaliaa. Kuutio on vastaus kaikkiin Atlaksen (tila)ongelmiin.
Kuutiossa mantsalaiset ovat onnellisia. Kuutio.”
EGEA-vastaava, urheiluvastaava: Inka Hulmi, 3. vsk, Nurmijärvi
Atlas harkitsee kansainvälistä laajenemista. Mihin valtioihin lähetät “myyriä”, ja miksi juuri
niihin?
”Lähettäisin jonnekkin missä ois hyviä jalkapalloilijoita. Sieltä sitten rekrytoitaisiin vaihtareita
syksyksi meille pelaamaan jalkapalloturnaukseen ja voitettais taas kultaa.”
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OLuT-vastaava: Saara Hänninen, 2.vsk, Vantaa
Mikä juoma on oluen jälkeen paras?
”Olut ei useinkaan (ikinä) kuulu omaan juomavalikoimaani, ellei joku sitä tarjoa, joten lähes
kaikki ohittavat sen listauksessa. Jos kyse on suhteellisen miedoista alkoholia sisältävistä
juomista, niin oman listan kärkeen sijoittuvat lähinnä erilaiset valkoviinit, siiderit ja
lonkerot.”
PSMS-vastaava: Janne Kirjavainen, 5., Hämeenlinna
Miten keinottelisit itsesi PSMS:in puheenjohtajan, Janne Alahuhdan, suosioon?
”Tekemällä käänteentekevän tutkimuksen vesikasveista.”
Loimu-vastaava: Lotta Mattila, 4 vsk. ja Kemi.
Loimu on liittynyt valtakunnalliseen yleislakkoon, mutta puheenjohtaja kieltää sinua
osallistumasta. Kenelle olet lojaali?
”Puheenjohtajalle lojaali tietenkin!”
Webmaster: Tom-Erik ”Tomppa” Toikka, 2vsk., Helsinki
Saat mahdollisuuden istuttaa haittaohjelmia Atlaksen sivuille. Miten etenet?
”Aloitan asennuksen varmaan lataamalla koneelle netistä lisää ramia, poistan system32
kansion ja soitan tarvittaessa Intialaiseen it-puhelintukeen.”
Yhdenvertaisuusvastaava: Anna Virtanen, 2. Vuosi, hämeenlinna
Yhdenvertaisuus ennen kaikkea. Miten taot opiskelijatoverit samaan muottiin?
”Vien ne kuutioon laulamaan karaoke, sillon ne on kaikki yhdessä muotissa, kuutiossa.”
Kulttuurivastaava: Aarne Tähtimeri, 2018, Helsinki.
On vuotuisen elokuvamaratonin aika. Laitat ovet lukkoon ja aloitat ohjelman. Millä sisällöllä
aivopeset yleisön?
”Terästän ilmaiset virvokkeet etukäteen spiidillä, laitan Looney Tunesit pyörimään ja
istahdan nurkkaan nauttimaan esityksestä.”
Graafikko: Siina-Elina (Siina) Sipilä, kakkosvuosikurssi, Oulu
Vastaat Atlaksen graafisesta ilmeestä. Millaista symboliikkaa käytät kohottaaksesi
yhteishenkeä?
”Suunnittelen karttasymboliikkaa käyttäen kaikille pakolliset jengitatuoinnit, joista näkee
mantsalaisen aloitusvuoden, opintosuuntauksen ja mahdolliset vastuutehtävät.”
Tämän(kin) propagandan Teille tarjoaa Mantsalehden toimitus:
Siina-Elina Sipilä, Aarne Tähtimeri, Elmeri Viuho ja Emilia Timlin
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EGEA Oulun hallitus 2020

Selvitä EGEA Oulun hallituksen pestit:
1. Katri Ollila:

puhjeethanoja

_________________________________

2. Roosa Ridanpää:

horjuvatapajanehe

_________________________________

3. Tanja Rautio:

irishtee

_________________________________

4. Inka Hulmi:

hunajaaodotteli

_________________________________

5. Jenni Honkanen:

sopen contract 1

_________________________________

6. Petra Korhonen:

isotedut- ja savimaatadave ______________________________

7. Anni Tuomaala:

mahavapauttavasta

_________________________________

8. Johanna Kotilainen: cantoct sorpen 2

_________________________________

+ Lotta Mattila:

__________________________________

vapauttavaahmasta

Oikeat vastaukset: Katri Ollila – puheenjohtaja, Roosa Ridanpää – varapuheenjohtaja, Tanja Rautio – sihteeri, Inka
Hulmi – taloudenhoitaja, Jenni Honkanen – contact person 1, Petra Korhonen – tiedotus- ja mediavastaava, Anni
Tuomaala – tapahtumavastaava, Johanna Kotilainen – contact person 2, Lotta Mattila - tapahtumavastaava
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”Kuumeuni”
Utan Culver 2020
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Pahan mielen kolumni vol. 3
Tähän kolumniin ammennan voimaa lumettomista talvista, vaakatasossa satavasta rännästä
sekä siitä hiekoitetusta tiestä, jossa hiekka olikin jään alla eikä päällä. Jos ei usko ilmastonmuutokseen tai mielensäpahoittaja niin ehdottomasti kannattaa lukea.
Koska mihinkään ei voi olla tai saa olla tyytyväinen, niin en ala kertomaan enempiä tästä
talvesta, koska se jo olemuksellaan sekä olemattomuudellaan on aiheuttanut
ihmisissä ihanaa v*tutusta. Aina voi miettiä kuka tai mikä tämän sään tarjoaa. Vaihtoehtojahan on monia, toiselle se on “öyh vöyh, on se talvi minunkin nuoruudessani joskus
vuonna 1961 ollut + 15 astetta...”, toiselle se on Trump tai Kiina ja kolmatta ihmistä ei

kiinnosta, koska miksi mennä ulos.
Mutta paljon polttavampi, kuumottavampi ja vähemmän keskusteltu aihe onkin kesätyöt.
Kesätyöt ovat oiva aihe, joka aiheuttaa pahaa mieltä, usein ahdistuksen muodossa. Oletko
aina halunnut myydä itseäsi, kirjoittaa samoja asioita yhä uudelleen eri lomakepohjille ja
hymyillä niin, että sieluun sattuu? Nyt on taas se jokakeväinen aika, jolloin voit nauttia kaikesta tästä. Tähän kohtaan haluankin lisätä listan suoraan Duunitorin sivuilta avustavilla
kommenteilla.

Muistilista hyvän työhakemuksen laatimiseen:
1. Aloita vahvasti
Eli älä ainakaan aloita niin, että: “Olen x-vuotias
maantieteen opiskelija”, koska perusfaktojen kertominen on kuulemma tylsää ja persoonatonta. Kerro
vaikka hauska vitsi, kuten: “Tiedätkö mikä ero on
Kambodzhalla ja Djiboutilla? No en tiedä? No sittenhän te ihan selvästi kaipaatte paikalle maantieteili-

jää ;DD”

“Monialainen osaaja työnhaussa”
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2. Ole omaperäinen
On hyvä olla omaperäinen, kunhan ei ole liian omaperäinen. Omaperäisellä työhakemuksia
koskien tarkoitetaan ehkä lähinnä tätä: "Olen hyväntuulinen, rohkea ja toimelias opiskelija,
jolla on aina hymy herkässä ja palava tahto kehittyä alan ammattilaiseksi yrityksessänne."
Etenkin jos haet töitä maantieteen opiskelijana esim. siivousalan yrityksestä tai kaupasta
niin muista nyt mainita pitkälle mietityistä urahaaveistasi näissä työpaikoissa.
3. Lisää vastaanottajan tiedot
Saksassa kaikkia ihmisiä kutsutaan mahdollisimman pitkällä tittelillä. Esimerkiksi “Hyvä herra
professori Fuchs”. Suosittelen samaa käytäntöä Suomeenkin. Esimerkiksi “Hyvä herra tohto-

riprofessori ylikersantti Taivaanisä taikuri Luttinen, Jankon Betoni Oy”
4. Ole kohtelias ja ystävällinen
Yleensähän lähetän kaikki viralliset lomakkeet ja sähköpostit otsikolla: “Haista v*ttu”
5. Älä kerro epäolennaisia asioita
Tämä kohta on aika hämmentävä, koska yleensä kerron kissani nimen ja sen hauskan
vahingon, joka minulle sattui kerran lämmittäessä krapulaisena pizzaani. Kun piti olla
omaperäinen.

6. Muista myydä oma osaamisesi
Eli itsesi ja sielusi
7. Älä toista samoja asioita kuin ansioluettelossa
Ensin hakulomakkeessa kysytään työkokemus sekä vahvuudet,
jotka kaikki löytyvät CV:stä ja sitten näihin kohtiin pitäisi kertoa
jotain muuta #@%?!?
8. Vastaa kysymykseen "miksi minut pitäisi valita"
Koska olen öö no hyväntuulinen, rohkea, toimelias....hymyilen
aina...eikö...

”Muista hymyillä”

9. Linkitä mukaan sosiaalisen median profiilisi
Instasta mut löytää nimellä __Anzquuu1__(oikeasti onko tämä aivan pakko laittaa??)
10. Tarkista kirjoitusvirheet
Kylä minö osaan kirottaa
Vielä lopuksi, mihinkään työpaikkaanhan ei saisi vain kopioida suoraan hakemusta vaan se
pitäisi kohdistaa jokaisen yrityksen tarpeisiin. Eli voit parhaimmillasi käyttää lukemattomia

tunteja työhakemuksien tekemiseen. Ja palkaksi siitä:
“Valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun.”
Toivotan kaikille onnea tähän tuskien taipaleeseen.
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RAKKAUTTA, ANARKIAA JA ALLEGORIOITA - Atlaksen lyhytelokuvafestarit 2020

Vehnäjauho auttaa vuotavaan nenään. ”Pienen pojan elämää” Aleksi Isoaho, 2019

Vuosikymmenen katsaus uudempaan mantsalaiseen elokuvataiteeseen koettiin Oulun
underground-kulttuurin keskiössä yliopiston kiltakommuunissa 27. marraskuuta. Vertaisarviointiin päätyi lajitelma persoonallisia ja henkilökohtaisia kuvauksia sekä opiskelijain vapaaajan vietosta, että nuoren ihmiselämän haasteista. Elokuvia oli tänä vuonna vähemmän, mutta ne
jakautuivat ilahduttavan tasaisesti kolmeen kategoriaan.
Suomalaisen elokuvataiteen eturivin lupaukset edustavat y-z -sukupolviparadigman vaihdosta ja
siirtymää lama-ajan ja taloudellisen austeriteetin kurittamasta Euroopasta kohti toivon ja
tumman suklaan täyteistä sekä hiilineutraalia ihmisyhteisöä, jossa rajat velvollisuuksien ja nautintojen välillä hälventyvät. Vallitseva genre edustaa rehellistä elokuvaa, jossa tunteiden paloa ja
päihteiden käyttöä ei säästellä.
”Bis repetita placent”
Draama -elokuvasarja käynnistyi kosteaakin kosteammalla (pun intended)
toverillisella kertomuksella ”Imee ja lilluu”, jonka kerronta oli tasapainoisen audiovisuaalista
tragikoomisen lopun kera. Sitcom- henkinen ”MS Kommuuni” sen sijaan edusti malliesimerkkiä
siitä, kuinka arjen keskellä kärpäsestä saadaan härkänen – suspensio-comic relief -rakennetta

parhaimmillaan. Tulipunaiset ruusut siivittivät sarjan voittoon elokuvan ”Stalkkaaja”, joka oli samaan aikaan kuvaus etäsuhteen vaikeudesta ja yksityisyyden rajoista opiskelija-asuntolassa.
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Tosi-TV:tä tuutin täydeltä
Dokumenttien joukossa nähtiin mm. kuluneen syksyn leffailloissa tutuksi tullut hunajainen
kahvimainos ”Coffee Company”. Sitä seurasi 90 -luvun tyylipuhdas tuulahdus:
Reindeerspottingista inspiroitunut napapiirin narkomaanin tarina ”Pienen pojan elämää”;
Drum & bass, drugs and sex – enough said. Kategorian voittaja ”Jonna video” vetosi
elokuvan ystäviin samaistuttavuudellaan. Kyseessä oli käsikameratekniikalla kuvattu DIY flikki DIY -hyllystä ja mutkat suoraksi -asenteesta. ”Jonna video” oli ilahduttava ja rento,
hyvän mielen elokuvatuokio. PS. Pukki teki maalin.
”O Tempora, o mores”

Monisävyisessä taidekategoriassa kohtasivat niin itä ja länsi, kuin kuuma ja kylmäkin. Sarjan
aloitti lyhyt näyte sikailusta interrail-matkalla. ”Einfach toll” on osoitus siitä miten nuoren
miehen päässä voi todellisuuden ja bittiavaruuden raja hämärtyä pitkän altistuksen
seurauksena. ”Rinne harmaa” vai ”Harmaa rinne”? Reippaiden fuksien kuvaama high life kuvaus laskettelusta kokeili taiteellisten valintojen sijaan fyysisen kestävyyden rajoja. Do not
drink and drive.
Viime vuoden draamavoittajat vaihtoivat taktiikkaa ja osallistuivat
taidekategoriaan editointiteknisellä taidonnäytteellä. ”One Shot Stop Motion Hyper Art
Movie” paljastaa katakombeille vaihtoehtoisen reitin Pub Kuutioon todistaen nyt ja ainiaan,
että kaikki tiet todella vievät lähimpään kapakkaan. Katartis koetaan elokuvan lopussa, kun
hyytävä ambient vaihtuu liukuen 70-luvun lämpimään disco -saundiin. Illan lopuksi
hiljennyttiin kuuntelemaan live-balaikan säväyttämä ”Elämää idässä”, joka fiilisteli itänaapurimme
arkkitehtonisia saavutuksia, rinnastaen myös Oulun yliopistorakennuksen
harmahtavan funktionaalisen muotokielen sosialistiseen realismiin. Mykkäelokuva mustan ja
valkoisen sävyissä äänestettiin yleisösuosikiksi selvin lukemin.
Kansa on puhunut, vox populi. Loppukaneettina sanottakoon, että vaikka tuotantoryhmien
välillä on aina resurssieroja ajan ja muiden suureiden suhteen, ovat kaikki ja aivan kaikki
liikkuvaa kuvaa ylistävät pyrkimykset tervetulleita. Ensi vuonna näemme toivottavasti yhtä
monipuolisen poikkileikkauksen elokuvantaiteen kokonaispoolista.
Auf Wiedersehen,
Kulttuurivastaava/toimittaja
Aarne Tähtimeri
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Kiltismukeista
"Kaverini bongasi rakkaan kiltismukini Toppilan
kirppikseltä, circa 2015. Sammakko(?)muki vetosi
sympaattisella, päivää piristävällä hymyllään ja on
kerännyt vuosien mittaan osakseen paljon ihailua.
Siinä oli jo alkujaan mahan kautta reunasta reunaan menevä railo, joka vuosien runsaan kuumien
juomien nauttimisen aikana kulminoitui mukin
reunan romahtamiseen loppuvuodesta 2019.
Toistaiseksi muki odottaa kiltiksellä omistajan
inspiraatiota ostaa oikeanlaista liimaa korjuuprosessiin, ellei se joudu vandalismin tai siivouksen
uhrina ennenaikaiseen hautaansa. Mahdollisesti
särkyminen oli kosminen merkki, että vois
pikkuhilijaa valamistua."
- n:n vuoden mantsalainen
”Katseemme kohtasivat kahvimukini kanssa
Libanonin At Tirissä. Kaupassa, jonka nimeä en
muista. Mukissa olevan miehen silmissä paistoi
kyltymätön viha ja huulilta isällinen lämpö. Tuo
mukissa oleva kuva heijasti ihmissielun dualismia,
hyvä ja paha, ying ja yang. Ristiriitainen, kuten
omistajansakin. Ajattelin, että tässä on muki, joka
sopii hylätyksi kuivauskaappiin mukien hautausmaalle, mutta on silti olemassaolonsa aikana
mittaamattoman arvokas. Palatessani Suomeen,
pyörittelin tämän idän silkkitien mukin sahramiin
ja hienoimpaan silkkiin, mutta pakkasin sen Pirkan
muovikassiin ja 10€ risaiseen reppuun. Sopiva
aloitus tälle valon ja pimeyden matkalle, joka
odottaisi meitä tässä väistämättömässä tulevaisuuden kehdossa.
Vuosien vieriessä mukistani on tullut minulle
voimaeläin, voimakas symboli. Fairylla hiottu
timantti, hanaveden kalkilla karkaistu. Mukin
repaleinen pinta on saanut syvemmän merkityksen tässä älyttömässä maailmassa. Lähi-idästä
ostettuun mukiin on ajan hammas syönyt
repaleisen pinnan, joka heijastaa rikkoutunutta
tilaa nykypäivän Lähi-idässä. Ilman ironian häivää,
mukin repaleisen pinnan päälle on välinpitämättömästi teipattuna länsimaalaisen miehen nimi.”

”En muista aikaa ennen Putin-mukia, mutta sen
jälkeen kahvi on maistunut erityisen hyvältä.
Eräänä kauniina päivänä satuin käyskentelemään
Moskovan torilla (niin kuin minä tahansa muuna
tavallisena päivänä), ja mietin siellä, kummalta
kuppaiselta mummolta ostaisin tuliaiseksi
pramean mukin. No siltä kuppaisemmalta
tietenkin, ja olihan hänellä mukin hinta muistaakseni noin kolmen euron luokkaa. Tunsin heti
sisimmässäni olevani uusi ylpeä kiltismukin omistaja. Eipähän tarvinut enää lainata ilman lupaa
jonkin jo varmaan valmistuneen ei-läheskään-yhtä
-hienoa Dinomukia. Sain mukin ehjänä Tolstoijunan kyydissä mutkien kautta Ouluun ja
kiltikselle, ja siitä lähtien on Putin-muki palvellut
uskollisesti omistajaansa (ja välillä muitakin siihen
asti kunnes siitä tuli kuulemma liian pinttynyt) jo
neljä vuotta! Omasta mielestäni muki on vaan
päivä päivältä komeampi, tietenkin, vaikka myös
aurinko on Putinia ulkopuolelta haalistanut.
Toisaalta hyvä ettei Putin-muki ole mitään
laatutavaraa, sillä enää sen hukkaamisesta saan
syyttää vain itseäni.”
- Putin-mukin ylpeä omistaja

”Hukkasin edellisen kahvikupin eräässä tapahtumassa, joten kaipasin kovasti uutta. Tutkiessani
kiltiksen kaappeja löysin tämän valioyksilön ja
sosioalisoin sen omakseni.”
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”Chico on vuoden vanha keskieurooppalainen kahvimuki. Chico pelastettiin Berliiniläisten
kahviloiden roskakoreista. Chico puristettiin kasaan jo kerran käytetyistä kahvinporoista. Chico
seuraa mielellään omistajaansa koomaisille kasin
luennoille. Chicolla on lämmin luonne ja allergiavapaana rotuna hän käy usein pyörimässä kommuunissa. ”
”mun kiltiskuppi on lukioaikaiselta kämppikseltä
lahjaksi saatu. Kun muutin Ouluun, tajusin ettei se
sovi alkuunkaan muuhun astiastoon kuvituksensa
takia, ja jemmasin sen jonnekin kaapin perälle
odottamaan tuhoamista. Kun opinnot alkoi, ja
mulle kerrottiin että kiltikselle voi/saa/pitää tuoda
oma kahvikuppi, tajusin tämän lahjamukin olevan
juuri sopiva. Se erottuu kivasti kuppihyllyltä, ja sen
teksti "it's so exhausting being fabulous" motivoi
kivasti jokaiseen päivään.”
”Kiltiskuppi on jokaisen huonon päivän pelastaja.
Minun kiltiskuppini tarina on hiukan erilainen.
Viisi vuotta sitten kun aloitin opinnot ja sanoin:
"en mä kyllä jaksa tänne mitään kuppia raahata".
Siitä päivästä lähtien olen lainannut OLTO:n seeprakuvioista kuppia, jossa ei ole kahvoja. Viisi
vuotta myöhemmin käytän edelleen samaa kuppia päivittäin, koska en ole vieläkään jaksanut
raahata sitä omaa kuppia tänne. ”
”Tämä tarina kertoo tarinan kahvikupista. Tarkemmin ottaen juuri minun kahvikupistani, josta olen juonut jo monen
monta kupillista tuota kofeiinia sisältävää nautintoainetta.
Jokainen kiltiksen kupeista on erilainen, ja ne voisivatkin
kertoa hyvin erilaisia tarinoita siitä kuinka ovat päätyneet
yliopistolle ja kuinka niitä on kohdeltu. Jotkut ovat saaneet
onnellisen kohtalon hyvällä omistajalla. Toiset taas ovat
kohdanneet kaltoinkohtelua jollaista ne eivät ansaitse: miltä
esimerkiksi tuntuu Juveneksen kupista, jonka ex. pj. on
kahvilasta vienyt ja likaisena jättänyt lattialle lojumaan?

Tuskin hyvältä. Mutta se on toinen tarina se. Nyt on aika
keskittyä minun kuppiini. Sen matka kiltikselle, jossa opiskelijat tilaavat vielä kahvia itselleen ja laittavat kupin täyteen,
ei ole aivan tavallinen.
Kaikki alkoi valmistuessani lukiosta. En tiedä miten
nykyään, mutta tuohon aikaan se tarkoitti ylioppilaskokeiden suorittamista. Nuoruudessani ei käytetty vielä yhtä
paljon läppäreitä, älyluureja ja muita vempaimia vaan kokeet tehtiin perinteiseen tyyliin kynällä paperille kirjoittaen.
Lukiosta valmistumista tavataan juhlistaa. Joillakin nämä
juhlat ovat hyvin pienet, kun taas joillakin paikalla on paljon
sukua ja ystäviä. Omat juhlani olivat mielestäni sellaiset
keskikokoiset. Paikalle kutsuttiin tärkeimmät ihmiset, jotka
siinä
vaiheessa olivat vaikuttaneet elämääni. Näissä juhlissa
vierailla on usein tapana tuoda lahjoja vastavalmistuneelle.
Monet niistä ovat sellaisia yleishyödyllisiä asioita, joihin
varhaisnuori ei itse rahaa haluaisi käyttää. Tämä tarina
kertoo yhdestä näistä lahjoista. Serkkuni alakouluikäinen
lapsi nähnyt sen matkalla juhliin ja halunnut sen minulle
ostaa lahjaksi. Ja niin se oli ostettu ja voi pojat en silloin
tiennytkään, että jonain päivänä joisin kahvia juuri tästä
kupista Oulun yliopistossa Atlas ry:n kiltahuoneella.
Paikka maantieteeltä ja muutto Ouluun kuitenkin lopulta tulivat ajankohtaisiksi. Pakkasin tavarani, mukaan lukien
kyseisen mukin, ja uusi itsenäinen elämä Pohjoisen Skandinavian pää-kaupungissa sai alkaa. Mukin matka kiltikselle ei
ollut kuitenkaan itsestään selvä. Meni varsin kauan ennen
kuin älysin sen olevan täydellinen juuri tähän tarkoitukseen.
Tämän oivalluksen jälkeenkin meni viikkoja, kenties
kuukausia, ennen kuin muistin pakata kupin mukaan yliopistolle. Eräänä päivänä sekin hetki vihdoin koitti, ja huolellisesti paketoin kupin matkalle josta se ei välttämättä selviäisi. Hajoamisen riski kun on repussa ilmeinen. Onni oli
kuitenkin matkassa, kuppi pääsi kiltikselle ja siitä lähtien
olen onnellisesti kahvini nauttinut. Tämä kuppi on minulle
juuri täydellinen. Se ei ole tv:n kokoinen, mutta tuollaisenaan sopiva. Joskus sitä toivoo että se olisi suurempi, mutta
toisaalta aina voi vetää toisen kierroksen jos oikeen jää
hampaankoloon. Voinen tässä myöntää etten ole aina hoivannut sinua niin kuin ansaitsisit. Turhan usein puhdistaminen tarkoittaa pientä huljautusta ilman pesuainetta juoksevan veden alla. Tässä minulle on parantamisen varaa, sen
myönnän. Uusi vuosi ja uudet kujeet ovat koittaneet, ja
pienen kuppini kanssa tulen kokemaan yliopistolla vielä
lukuiset hetket ennen kuin on minun aikana poistua tästä
instituutiosta muille vesille. Ehkä kuppini seuraa sinne minne menen. Ehkä joskus saan kahvini konsulilta. Kuka tietää,
mutta tässä vaiheessa pitää nauttia hetkestä ja siitä mitä on.
Siis sano että pysyt, että pysyt minun kanssani ikuisesti, älä
katoa pois. Tämä on minun kuppini tarinan päätös. Hyvää
kevättä ja onnellista uutta vuotta teille kaikille! Tuokoon
uusi vuosikymmen hienoja kahvihetkiä ja muita onnen
trooppisia tuulahduksia. Gracias Muchos!

(HOX!! Toisessa tarinassa mainittu seeprakuvioitu kuppi on
virheellinen, koska kirjoittaja ei omista koko kuppia ja kuppi
on laikukas eli ei seeprakuvioitu. Onneksi kirjoittaja ei ole
lukenut biologiaa, koska muuten tämä olisi aika noloo.)”
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Limerikkejä (Not Safe for Wor k)

Tuli vihdoin lopputili

Caesar, imperator nihili
Oli miekkonen nimeltään Mikki

Lattialla rähmällään,

hän kädessään valtava dikki,

lausui Brutus vierellään

ahdisteli noita

”Et tu quoque mi fili?”

ohikulkijoita.
Nyt haarojen välis' enää tikki.

Oli miekkonen nimeltään Heikki
jahtasi naisia, päällään meikki

Roskista raflan ruoat tulee

Kelpasi tissi,

foie gras, tartar sekä poulet.

vaikkei olis missi,

Nyt niiltä lähti,

sai nimen, Rajakylän Sheikki

Michelin- tähti,
ja metallikylttikin dublee.

Harva se päivä nauttii Vili,
kaverinaan iso pili.

Syntyjäni pieni sintti

Nyt missä olis kolo,

tahdoin olla aivan mintti.

miettii Vilin molo,

Sain muilta soimaa,

kelpaisi mulle vaikka kili.

kun käytin mä roinaa,
kunnes vihdoin pimenikin vintti.

Oli mies nimeltään Li-Han Wu
Matkaaja maailman, hymyssä suu

On mies kotinaan Uppa

Oli kohteenaan Wuhan,

häl’ edessään pienehkö suppa.

sai sieltä nuhan,

Valmiina jo hauta,

Ja haudallaan kukkaset lakastuu.

ei miestä mikään auta,
kehossaan kun myllää kuppa.

Oli Kaisalla Kuubasta rakastaja musta
hän naistaan palvoi sanoin: “Me gusta”
sitten sai potkut

jätti Kaisalle sotkut
ja vessan lattiakin täynnä kusta.
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Suuri
Makuviinatesti

Kesken kylmimmän ja pimeimmän syksyn kokoontuivat Atlaksen rohkeimmat pöydän ympärille ja muodostivat asiantuntijaraadin arvioimaan Old Grand’s makuviinoja. Raati koostui
kahdeksasta nimettömästä henkilöstä. Testattavia makuja oli kymmenen, myyttisen päärynän
ollessa kadonneena todellisuudesta. Makuviinapullot täytettiin Koskenkorva viinalla (38%),
jonka jälkeen ne viettivät yön kylmässä tarjoiluun asti. Juomat tarjoiltiin shottilaseista, arviointiperusteina ollessa muun muassa ensivaikutelma/suutuntuma/maku ja asteikon ollessa
kouluarvosana 1-5, sisältäen mahdollisia kommentteja. Lopulliset arvosanat laskettiin keskiarvona. Raadin inhokit jäivät kaapin perälle keräämään makua, kunnes kuukauden kuluttua raadin järjestäjät ottivat vastuun juoda ne. Näistä maininnat juomien kohdalla.
Keltainen banaani
Väri: Pirteän värinen, kuin energiajuoma/kusi, neon
(ei hohtanut pimeässä, testattiin)
Haju: Banaani uupuu, mitäänsanomaton
Maku: Hyvin makea ja sokerinen, keskimaku vain hieman banaaninen ja
muuten vain sokerinen.
Kuukauden jälkeen banaanin maku lievästi vahvistunut ja
havaittavissa hieman myös alku- ja jälkimaussa. Silti yhä vahvasti
ylimakea ja sokerinen.
Muuta: Etiketti viehättävä, yllätti
!EXTRA! BANAANIMYYTTI: Banaanin maku on tehty 1900luvulla,
mutta banaanilaji, josta esanssi on tehty, kuoli taudin aiheuttamana
sukupuuttoon. Nykybanaanit ei ole samanlaisia kuin ennen.
Arvosana: 2Hasselpähkinä
Väri: pronssinen(tummempi pullossa?), kuningaskalastajan rinnuksen
ruskea
Haju: Nougainen ja pähkinäinen, miellyttävä
Maku: Erittäin pähkinäinen, mutta selvää makeutta havaittavissa. Viinaa
ei maista läpi
Arvosana : 420

Kahvilikööri
Väri: Yönmusta
Haju: Mieto mutta selkeästi kahvinen
Maku: Vahvan kahvinen, alkumaussa makeutta, joka vähenee pitkän,
vahvan tumman ja kahvisen jälkimaun jäädessä.
Kuukauden jälkeen maku yhä kahvinen, mutta makeus
lisääntynyt
Muuta: Verenmusta (jonkinsortin väri), “Joisin mieluummin 3/0”
Arvosana: 3
Kahvikonjamiini
Väri: Tummapaahtoisen kahvin väri
Haju: Kuin väri mutta vaihda väri hajuun
Maku: Kahvinen ja hieman konjakkinen, kuin yllä mainittu kahvilikööri
mutta kahvisempi/viinaisampi/ei niin makea
Kuukauden jälkeen yleisesti ei muutoksia, maku kahvinen, hiven
konjamiiniä kurkunperällä, kokonaisuutena silti varsin kahvinen mutta
mieto. Flunssaisena juoma aiheutti vahvan kurkun ärsytyksen
Muuta: Huomattavasti kahvilikööriä paksumpi tekstuuri
Arvosana: 3
Lakka
Haju: Viinaisa, muuten neutraali
Väri: Laimea kusenvärinen
Maku: Sokerinen viina, lakka ei maistu ollenkaan
Kuukauden jälkeen haisee enemmän joltain (vähemmän viinaisa),
viinaisuus vähentynyt huomattavasti, makeus jäänyt, onko silti lakan
maku?
Muuta: Odotukset olivat matalat, juomalle liian hieno etiketti
Arvosana: 1-
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Kermakola
Haju: Makeahkon vaniljainen ja sokerinen
Väri: Tumma
Maku: Maistuu kaikki ja ei mitään, ei maistu sokeri, maistuu viina mutta
ei kyllä maistu
Muuta: ”Tulee paha olo”, helposti läikkyvä, erilainen etiketti (sisältää
valmistusohjeen ja tarjoiluehdotuksen)
Arvosana: 2+
Amaretto
Väri: Laiha kahvi
Haju: Karvasmantelinen haju (kuin aito tuote)
Maku: Kuin laskiaispullan mantelitahna, joulun liköörikarkki,
verrattavissa alkosta saataviin karvasmantelilikööreihin
Muuta: Loi paljon yllättyneitä optimistisia huokauksia/ajatuksia
Arvosana: 3,5
Irish cream
Haju: Miellyttävä, kermaliköörinen
Väri: Ei kermaliköörin ruskea vaan tummempi
Maku: Nautiskeltava, pyöreä (kaikki maut tasapainoisia),
samankaltaisuutta Amareton kanssa
Muuta: ”kaunis” etiketti,
Arvosana: 3,5
Jakt snaps
Väri: Laiha musta tee
Haju: Salmiakki
Maku: Yrittää muistuttaa jekkua, hyvin salmiakkinen
Kuukauden jälkeen yhä kuin hyvin laimeaa jekkua, jälkimaku
epämääräinen ja turhan voimakas, ei sopinut edes glögiin.
Muuta: koki paljon negatiivista huutelua, kokonaisuutena kuin laiha
yrttilikööri, “jos tää olis paksumpaa niin ehkä voisi olla parempaa, mutta
on kuin vettä”, ”maistuu niin turkinpepper, haistuu paremmalta”
Arvosana: 1
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Turkin pippuri
Väri: Sielun musta
Haju: Varsin hajuton
Maku: Teollinen, yskänlääkekin on parempaa, ei suolaa mutta maistuu
siltä
Muuta: Miinusta vanhan etiketin vaihdosta, tee ennemmin itse lököä
Arvosana: 2-

Extrat:
#1 Chilipähkinä, Lontoonrae, Valkosipulikermaviilisipsi ja kossu:
Helvetti, tosi viinanen ja suolanen pommi. Valkosipulia ei kuulu eikä näy, kermaviili yhtälailla myyttistä. Peruna ja (puraistua) lontoon rae dominoi, ehkä jopa pilaa kossun. Kuitenkin 3/5 jos pitää sibsin mausta ja raa’asta viinasta. Chilipähkinässä ei ees ollu chiliä, mutta
se pähkinämössö ainakin täyttää reiät hampaissa.
#2: Suolakurkku, Pepperoni-salami -leikkele ja kossu:
Yllättävän kesy, suolakurkku tuo jälkirapeuden, mutta leikkele lähinnä juuttuu kurkkuun.
Viinaan ei liuennu muuta ku rasvaa eikä kurkku imeny yhtään viinaa 2/5. Ota mieluummin
paukku raakaa viinaa ja sitten purase kurkkua, älä miksaa.
MUUTA:
Lopullisena toteamuksena hasselpähkinä osoittautui parhaaksi, mutta amaretto paljastui
oivaksi vastineeksi alkuperäiselle tuotteelle (amarettoa Alkossa saatavilla vain 0,35l
pullossa, lopullisen hinnan juomilla ollessa kuitenkin sama). Kokonaisuudessaan selviää
kuitenkin helpommalla ostamalla suoraan aidon tuotteen. Juomien merkittävimpänä antina
voi pitää niiden tarjoamia erikoisempia makuja, joiden maistuvuudesta ei kuitenkaan voi
antaa takuuta.
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Uutiskevennys
Jollei haudasta oteta yhteytta,
hautaa hoidetaan 25 vuotta veloituksetta. (Turkulainen)

Olutrekka ojaan Iissa. Alkoholilla ei ollut osuutta turmassa. (Helsingin Sanomat)

Valintatalo avaa kirkon kylässä ensi torstaina. uusittu myymälä
poikkeaa ratkaisevasti entisestä. (Luoteis-Uusimaa)
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"Elävä fossiili, harvinainen tussuhyyppä, joka
on endeeminen Vantaan Korsossa. Arviolta
4 yksilöä jäljellä."
- Mantsalainen selittää tussueläinten evoluutiota
”Pitää laittaa sekuntikello käyntiin että millon
loppuu elämänhalu”
- Ruotsi kiinnostaa

”Suomessa ei ole kodittomuutta. Afrikassa ei
ole sisäilmaongelmia."
- Mantsalainen pohtii rakennuskantaa

”Mikä Mantsalehden nimi on?”
- Hämmentynyt bilsalainen

"Se on tosi yksinkertasta. Jos mä haluun
multaa, mä työnnän kottikärryt johonki multakasan luo. Jos mä haluun paljon alastomia
miehiä, mä työnnän kottikärryt Sampan luo."
- Mantsalainen selittää miten fuksiaistehtävä
kuuluu suorittaa

”Kuinka paljo pitää käyttää kieltä?”
- EGEA-konkari jännittää poskipusujen
vaihtoa Ranskassa

”Kuinka monta ranskalaista tarvitaan keittämään perunat?”
-Nälkäkiukkuiset vieraat seuraavat hostien
sähläystä keittiössä
"Mää aattelin vaan tulla tähän aukomaan
päätä, mutta tehän oikeasti teettekin jotain!"
-Sähköinsinööriopiskelija vakuuttui mantsan
ständillä abipäivillä

"Jos lelun kanssa leikkimiseen täytyy käyttää
sukupuolielimiä niin silloin se ei ole
lastenlelu."
- Teekkarittaret Kastarissa

"Ainakin siin on hyvät värit."
- Harkkatunnin ylikenraalijumala Alpo
tarjoilee palautetta käyttäjävirheestä
syntyneeseen GIS-katastrofiin

"Mä luulin et "Tactical wank" meinaa et sperma hakeutuu lähimpään koloon itsestään."
- Kakkoset keskustelee miesasioista

"Orgaanisten aineiden puhdistaminen on
niin helppoa. Mä en ymmärrä miks
Oululaiset nistit ei osaa tehdä sitä."
- Valenssilainen prinssi

"Onko Tompalla oikeesti silmälasit vai
käyttääkö se niitä vaan muodon vuoksi?"
- Mantsalaista epäillään hipsteriksi

"Onks tää toka kerta ku sulla on ollu
tekotissit?"
- Kommuunissa kuultua

"Viljami on mun henkilökohtanen
peräruiske."
- Piristysruiske-sanaa raahataan läpi
rikkinäisen puhelimen kiltiksellä
25

"Ei mitään hierontaorgioita nyt."
"Joo mä en halua osallistuu orgioihin."
- Tunnelmia mantsan etkoilta

"En puhunu siitä mitä minä teen sängylle
vaan siitä mitä sänky tekee minulle."
- Väsymyksen filosofiaa

”Onko pelipaitoja koskaan pesty?
Mitä jos vaan… poltetaan ne.”

"Miks sun asento on tollanen kapseli?
Sellanen makuumuoto narutojuoksusta?"
- Kakkosen nukkumisasentoa arvostellaan

"Miksi tää haisee näin pahalta?"
"No miksi sä haistelet sitä?"
"Koska kaikkea pitää haistella!"
- Leffaillan jälkitunnelmat
"Aarne melkeen oksens viinit käteensä ja mä
rikoin mun rintsikat."
- Kakkoset kokoaa palapeliä turbomoodilla
”Kännissä mä laulan niin ku Cheek”
-kakkosten musikaali talobileille kävellessä

”Näin sitä mikromuovia tehdään”
-haurastuneen muovikulhon loppu
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