wap-puute -numero 2020

sisällys
Pääkirjoitus

3

Pj-palsta

4

(ei)kaupallinen yhteistyö

5

OYY-Kummin terveiset

6

(ei)kaupallinen yhteistyö

7

Vapun aikataulut PERUTTU

8

GIS ja COVID-19: Kuinka
eristäydyn optimaalisesti?

9

[Geography-students] Uusia
opintokokonaisuuksia

11

Simuloitu Wappu

12

(ei)kaupallinen yhteistyö

14

Banaaneja

15

Pahan mielen kolumni vol. 4

17

(ei)kaupallinen yhteistyö

18

Herran Vuosi 2020

19

Mantsalehden pelinurkka

21

(ei)kaupallinen yhteistyö

23

sanoddua

24

meemisivu

25

Mantsalehden Wappunumero (wap-puutenumero) (2/2020). Onlineversio, 25 s.
Toimitus: päätoimittaja Siina-Elina Sipilä, toimittajat Emilia Timlin,
Aarne Tähtimeri ja Elmeri Viuho
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Pääkirjoitus (karanteenipääsiäisjänis)
Korona, korona ja korona. Viime pääkirjoituksen
kuvan hengityssuojain taisi olla paha enne.
Muuttuvien (peruuntuvien) suunnitelmien suossa
luoviminen vie aikaa ja masentaa. Mantsalehtikin
julkaistaan vain diginä. Wapun miettiminen masentaa
myös, harmitus etenkin fuksien ja valmistuvien
puolesta on suuri. Joten päätoimittaja miettii
pääsiäistä. Tässä vertaistukena ja ehkä huvituksena
päätoimittajan erään poikkeustilanneviikon kulku:
Palmusunnuntai. Pääsiäinen alkaa siitä, kun muistaa,
ettei ole muistanut laittaa rairuohoa itämään. Tänä
vuonna se tapahtuu, kun kuulen teekkarien
rairuoholivestä. Muistelen ala-asteella oppimiani
pääsiäisvirsiä perheen kanssa kiekuvalla äänellä. Yksi
ei edes kuulu kirkkoon, mutta kehittelee omiaan.

Päätoimittaja Lontoon-reissulla,
jolle ei tule tänä vuonna uusintaa.

Maanantaina mantsalehden toimitus kokoustaa ja keksii hampaat irvessä kaikkea
hauskaa, korona sotkee aikatauluja eikä kiltiksellä voi olla heittämässä läppää, josta
saisi artikkelisarjaa. Suurin osa koneellani toimivista taitto-ohjelmista on
sietämättömän kankeita. Jokainen toimituksen postilaatikkoon kolahtava meemi
lämittää sydäntä.
Alkuviikosta mietin, viitsiikö kauppaan lähteä ostamaan suklaamunia. WHO muuttaa
suhtautumistaan kotitekoisiin hengityssuojaimiin: ne ovat nykyään kuulemma jossain
määrin hyödyllisiä. En löydä vanhaa maskia mistään. Harmittaa, etten koskaan ostanut
animetapahtumasta hengityssuojainta.
Pitkäperjantaina katson lievän painostuksen alla Justimuksen sketsin ”pääsiäisjänis”,
joka on ollut ohjelmalistalla jo viikkoja. Jänis kähisee citykanien metsästystä
päivitellessään: "En nyt haluais huolestuttaa, mutta Neposesta ei oo vähhään aikaan
kuulunut mittään." Eristys raksuu aivoissa. Mämmiä kannetaan taloon. Himoitsen
punaviiniä jo kolmatta viikkoa, mutta en aio sortua ryyppäämään karanteenissa, vielä
ainakaan. Googlettelen faktoja omituisista 2000-luvun alun lastenohjelmista.
Sunnuntaina erikoisjärjestelyiden alusta on kulunut kuukausi - kävelin kahdestoista
maaliskuuta kotiin illalla räntäsateessa, näin ensimmäiset lokit tälle keväälle ja olin
melko valmis kilahtamaan hetkenä minä hyvänsä. Tähän mennessä seinät eivät
kuitenkaan ole kaatuneet päälle aivan yhtä pahasti kuin olin pelännyt. En uskalla olla
toiveikas oikein minkään suhteen, mutta toisaalta en ole erityisen huolissanikaan.
Tässähän sitä rullataan, syön suklaata. Ehkä toteutan vappusuunnitelmani luukuttaa
korealaista purkkapoppia bass boosted-versiona huoneeni ikkunasta ulos. Muistakaa
pitää kiinni haaveistanne, ihmiset.
Siina
pt
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Pj-palsta
"Wappu on peruttu”.
Lausahdus, mikä ainakin itselläni kirpaisee jostain tosi
syvältä. Se turvallinen matto, jonka avulla olen
tsempannut itseäni selviämään tästä keväästä, nykäistiin
jalkojen alta sellaisella voimalla, että itku meinaa päästä.
Ei örinöitä, ei wesibussia, ei mittään. DJ Ibusalin lyriikoita
törkeästi lainatakseni: ”Wappu, pilalla. Pelkkää paskaa
tilalla”. Vaikka järjestetäänkin virtuaaliWappu niin eihän se
nyt herran jestas korvaa sitä fiilistä, kun on ulkona
riehumassa kavereiden kanssa ties kuinka monetta
päivää haalarit jalassa paistopistecroissanttien ja
OlutOluen voimalla.
Korona iski ja lujaa, ja itse ainakin joudun vielä välillä
oikein pysähtymään ja miettimään että mitenkäs hitossa
tässä näin pääsi käymään. Tammikuun koronavitsailut
ovat muisto vain, ja jäljellä on hieman ahdistunutta
naureskelua tilanteesta. Noh, suunta lienee kuitenkin vain
ylöspäin.
Kuluneet viikot ovat allekirjoittaneella koostuneet vähäisistä etäluennoista, epätoivoisista
yrityksistä löytää kadoksissa oleva opiskelumotivaatio, kiltiskaipuusta sekä suuresta
määrästä villasukkia ja muita käsitöitä. Myös Netflix on ollut ahkerassa käytössä, ja koen
tässä kohtaa olevani vähintään sarjamurhaaja-asiantuntija monen katsotun dokumentin
jäljiltä. Alkukaranteenissa sitä oli jopa jollain tasolla produktiivinen, ja saatoin silloin
huomata sen, että omalla kohdallani lause ”meen kiltikselle tekemään kouluhommia” on
maailman suurinta itsepetosta.
Miten tästä kaikesta waputtomuudesta ja kiltiksettömyydestä sitten selvitään? Kokoan
tähän(kin) pj-palstaan listan, koska päätin viime numerossa, että se on mun juttu. Joten
täältä pesee karanteenin top 3 selviytymiskeinot:
1) Puhukaa kavereiden kanssa videopuheluita. Se ei korvaa sitä, että oikeasti näkee
ihmisen, mutta kyllä se vähän oloa ainakin itsellä helpottaa. Samalla voi vaikka juoda
lasillisen/pullollisen/kontillisen mitä ikinä juokaan, ja kuvitella juhlivansa. Somessa on
tullut vastaan kuvia, että porukka tekee tätä haalarit päällä, ja se on ainakin mun
mielestä piristävä ajatus!
2) Tehkää asioita, joista tykkäätte. Oli se sitten neulominen, siivoaminen tai seinän
tuijottaminen. If you like it, do it.
3) Tehkää myös niitä kouluhommia. Etänä ainakin mulla motivaation löytäminen on ollut
enemmän kuin työlästä, mutta koittakaa silti löytää se. Edes kerran viikossa.
Tsemppiä kaikille, pysykää terveenä ja älkää vaipuko epätoivoon. Kyllä me vuoden 2020
aikana vielä päästään kiltikselle ja elämään opiskelijaelämää. Kuvassa erityisen skarppi
voileipä_artisti eräässä yövuorossa, kun asiakasvirta oli päätähuimaava (Supivei ei ole
yhteistyökumppanina täsä).
Pauliina
pj
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OYY-kummin tervehdys
Keväinen tervehdys teille, rakkaat kummikiltalaiseni!
Kirjoitan tätä tervehdystä kotisohvallani ja katselen samalla ulos. Vaikka viime päivät ovat
olleet jännittäviä (ei ehkä itse viruksen pelon, vaan sen aiheuttamien muutosten ja
epätietoisuuden takia), päällimmäisenä mielessäni on ilo saapuvan kevään tunnusta.
Lisääntyvä valon määrä, lämpömittarin nouseva lukema ja räystäiltä valuva vesi saavat
minut suorastaan malttamattomana odottamaan lumen sulamista ja T-paitakelien
saapumista. Odotan erityisesti sitä, että pääsen juomaan aamukahvin parvekkeelle.
Koska yksi vastuualueistani on sosiaalipolitiikka ja itseäni huolettaa erityisesti
opiskelijoiden jaksaminen, halusin sanoa teille seuraavaa: Kulunut talvi oli aika synkkä,
enkä ole varmasti ainoa, joka on tuntenut olonsa viime kuukausina väsyneeksi.
Kurssitehtävien lisäksi mieltä saattaa vaivata epävarmuus tulevista tapahtumista,
perheen näkemisestä (matkustusrajoitus) ja ehkä kesätöistä tai harjoittelupaikasta.
Toivon, rakkaat kummikiltalaiseni, ettette pinnistä itseänne äärimmillenne, vaan
uskallatte pyytää (ja vastaavasti tarjota) apua, jos hommat tuntuvat välillä ylivoimaisilta.
Mikään ei kaadu siihen, jos yhdet bileet jäävät järjestämättä (tai et ole itse mukana niitä
järjestämässä), tai pyydät kurssin vastuuopettajalta viikon lisäaikaa tehtävän
palauttamiseen, jos kerrot rehellisesti, että nyt väsyttää. Kanssaihmiset ymmärtävät, että
kenellekään ei ole apua siitä, että ajat itsesi piippuun. Tämä maailma ei ole ikinä valmis,
eikä meistä tule koskaan valmiita (vaikka “valmistummekin”), joten ajan loppuminen on
illuusio omassa päässämme. Siksi kannattaa hyvällä omalla tunnolla heittää kurssikirjat
hetkeksi sivuun ja pysähtyä nauttimaan niistä hyvistä asioista, joita elämässä on juuri
nyt.
Virus tuntuu leviävän meillä melko huonoon aikaan: vappuun on tätä kirjoittaessani enää
puolitoista kuukautta, emmekä tiedä, miten pystymme sitä juhlistamaan. Saattaa tuntua
siltä, että hengähdystauko, jonka olisimme vuoden rehkittyämme ansainneet, perutaan
viruksen takia. Toisaalta tilanne sisältää jotakin hyvääkin: etäopiskelua suoritettaessa
päivä on ehkä mahdollista järjestää itselleen sopivammalla tavalla ja pieni tylsistyminen
on terveellistä, eli ei kannata kuluttaa aikaa pelkästään sosiaalista mediaa selaillen.
Suosittelen teille, että vilkaisette ulos, ja jos yhtään
siltä tuntuu, laskette tunniksi läppärin kannen alas
(tai kiltalehden käsistänne) ja käytte kävelemässä
ulkona. Talitiaiset laulavat, aurinko häikäisee ja
kengät kastuvat – ehkä parasta ikinä!
Toivon kaikille teille tsemppiä kevään loppukiriin.
Toivon paljon aurinkoisia päiviä, hyviä hetkiä ja
riittävästi lepoa. Uskaltakaa pysähtyä nauttimaan
hyvistä hetkistä. Uskaltakaa pyytää ja tarjota apua.
Olkaa toisillenne läsnä, mutta oman jaksamisen
puitteissa. Huolehtikaa toisistanne, nauttikaa
keväästä ja nauttikaa tulevasta vapusta!
<3 kiltakumminne Petra ja kotitoukka Eikka
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GIS ja COVID-19: Kuinka eristäydyn
optimaalisesti?

Kuten moni on saattanut huomata, ovat viimeiset puolitoista kuukautta menneet
erinäisiä ihmiskontakteja ja niiden välittämiä viruksia vältellen. Sama meno jatkuu vielä
vähintäänkin muutaman viikon, pessimistisempien arvioiden mukaan pitkälle
seuraavaan vuoteen. Koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä pitämällä riittävästi
kanssa ihmisiin kaikissa tilanteissa, suositeltavaa olisi pitää vähintään parin metrin
väliä. Mutta miksi tyytyä parin metrin suojaväliin, kun etäisyyden pitämisen ja
sosiaalisen eristäytymisen voi myös vetää täysin överiksi?
Jokainen ymmärtää, että sosiaalinen eristäytyminen on sitä tehokkaampaa, mitä
pidemmällä suojavälillä sen tekee. Tokihan kymmenen metriä ja seinä välissä muihin
ihmisiin on riittävä, mutta aina voisi olla paremmin. Kuinka sitten eristäydymme
mahdollisimman tehokkaasti. Vaikea kysymys, mutta ei hätää, apuun astuu ArcGIS ja
kaikkien GIS-jatkokurssin käyneiden tuntema lokaatio-allokaatioanalyysi.
Tässä kohtaa terävä mantsalainen kohottaa kulmakarvojaan, ja huomauttaa, että
lokaatio-allokaatioanalyysihän etsii optimaalista sijaintia palveluille maksimoidakseen
lähialueen kysynnän, eli toisin sanoen ihmisten määrän. Eikö tämä sodi eristäytymisen
perusajatusta vastaan? Ilman muuta, perusmuodossaan analyysityökalulla löydetään
vain huonoimmat eristäytymispaikat. Nokkelalla manipuloinnilla työkalu saadaan
kuitenkin etsimään sijainteja mahdollisimman kaukaa ihmismassoista.
Lyhyt kertaus lokaatio-allokaatioanalyysin toiminnasta fukseille ja muuten
sivistymättömille. Aineistona tarvitaan halutulta alueelta verkostodatasetti
liikenneverkosta ja pistemuotoisen datana kysyntäpisteet. Kysyntäpisteiden
painoarvoa voi muuttaa esim. väkiluvun perusteella. Näistä lähtökohdista ArcGIS
laskee halutun määrän sijainteja palveluille pyrkien minimoimaan kysynnän ja
tarjonnan välisen impedanssin (työkalu tekee myös muunlaisia sijaintianalyysejä, ei
takerruta niihin). Helppoa ja kivaa.
Kysymys tietysti kuuluu, kuinka analyysi saadaan toimimaan käänteisesti ja
puskemaan laskettuja sijainteja poispäin kysynnästä. Tämä olikin helpommin sanottu
kuin tehty. Ensimmäisenä lähestymistapana käytin itse impedanssifunktioiden
peukalointia, mutta ArcGIS ei tykännyt negatiivisia tuloksia tuottavista funktiosta.
ArcGIS ei myöskään pitänyt käytetyn väestöaineiston lukuarvojen muuttamisesta
negatiivisiksi työntöefektin kuvaamiseksi, ovat muka olevinaan virheellisiä arvoja.
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Viimein viiden tunnin (kyllä, käytin tähän paskaan yli viisi tuntia) pohdinnan jälkeen
välähti. Käytettävä väestöaineisto oli ruudukkomuodossa, neliökilometrin ruuduilla.
Jos asukasmääristä lasketut painotukset muuttaa käänteisluvuiksi ja antaa tyhjille
ruuduille suuremman painoarvon homman pitäisi teoriassa toimia. Vaan kuinka
käytännössä?
Ihmeiden aika ei ole ohi, analyysi toimi halutulla tavalla. Toki sitä piti vielä rajoittaa
katkaisemaan impedanssilaskut viiden kilometrin etäisyydeltä, jotta lopputulos olisi
mielekäs (jos tässä hommassa nyt oli alun perinkään mitään mieltä). Sinänsä
yllätyksettömästi optimaalisia eristyspaikkoja löytyy Hailuodosta ja Oulun takamailta.
Huomattava on myös, että sijoittelut on tehty tieverkkoa hyödyntäen, joten
umpimetsään sijoituksia ei tullut. Geoinformatiikka osoitti jälleen hyödyllisyytensä
myös näin kriisin keskellä.

ArcGIS on puhunut. Tilaa riittää viidelle ensimmäiselle eristäytyjälle, varaan itselleni
pisteen Ylikiimingistä luoteeseen.
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[Geography-students] Uusia opintokokonaisuuksia
Hei mantsan opiskelijat!
Kesällä ja alkusyksystä järjestetään uusia opintojaksoja, joihin kuuluu sekä
maantieteen yksikön omia, että muita maantieteilijälle sopivia opintojaksoja ja
sivuainekokonaisuuksia.
Sivuaine geoinformatiikkaan erikoistuville:
Antro-topologia (25op)
Kuvaus: Sivuaine on akateeminen vastaus Suojelupolliisin esittämiin
huolestuneisiin lausuntoihin suhteettoman tiukan tietosuojalainsäädännön
suhteen. Sivuaineen tavoite on tarjota geoinformatiikan osaajalle soveltavia
taitoja kansalaisten passiiviseen, mutta oman harkinnan varaiseen tarkkailuun
yhteiskuntajärjestyksen
suojelemiseksi
ja
mahdollisten
hybridiuhkien
torjumiseksi.
Sivuaine edistää työllistymistä seuraaviin organisaatioihin: Tilastokeskus,
Suojelupolliisi, NSA (Nefarious Surveillance Agency) sekä Paneurooppalainen
sosialistinen maahanmuutto- ja kansallisvastarintama
Tasapainoisen ja kommunikatiivisen parisuhteen tiede (25op)
Sisältää mm.
Kuinka hyödyntää geoinformatiikkaa kumppaninhaussa (5op)
Sisältö: Tuloerojen kasvaessa muodostuu spatiaalisia sosiaalistaloudellisia
patterneja, joita analysoimalla voi paikantaa itselleen eliittikumppanin
hyödyntäen paikkatieto-ohjelmistoa.
Tavoite: Opiskelija osaa kiertää Rajakylän kaupunginosan.
Syyskuun AA-seminaari:
Kumppaninhaun rationaliteetit suhteessa valtiotilaan (2op)
Luennoitsijat professori Rami Hoisio ja seksitohtori Satu Söderblomman
Opintojakso
suoritetaan
valmistamalla
3
esseetä
valitsemiesi
seminaariteemojen ympäriltä. Lisäksi on mahdollista suorittaa videolla
dokumentoitava ylimääräinen (1op) käytännön harjoitus seksitohtorin erikseen
toimitettavien ohjeiden mukaisesti.
Luokanopettajille suositellaan myös Ihmisten välinen kemia (5op) -kurssia, joka
järjestetään yhteistyössä Käsienheiluttelun tiedekunnan kanssa.
Terveisin
opintosuunnittelija
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Simuloitu wappu 2020
Waputtaako? Pelkäätkö vuoden tärkeimmän juhlan menevän sivu suun? Ei hätää,
vaikka valtiovalta on kieltänyt kokoontumisen ja hauskanpidon koronaviruksen
varjolla, voi wapun perinteikkäistä tapahtumista nauttia helposti neljän seinän sisällä.
Seuraavilla vinkeillä vietät ikimuistoisen simuloidun vapun, etkä edes huomaa eroa
normaaliin.

1.Valmistautuminen
Ennen wappurientojen aloittamista on tärkeää valmistautua
huolella. Ulkona liikkumista olisimuutenkin välteltävä, eikä kesken
parhaimman wapputunnelman tee mieli lähteä täydentämään
varastoja. Muista, että vaikka etanoli onkin energiapitoista, on se
muilta ravintoarvoiltaan verrattavissa lähinnä sanomalehtipaperiin,
varaa siis juomisen lisäksi myös syömistä. Riittävää juotavan määrää
arvioidessasi muista, että enempi on parempi, ja että simuloidun
wapun tapauksessa käsillä olevan alkoholin määrä on suoraan
verrannollinen wapun pituuteen. Mikäli alkoholi (ja sitä myötä
wappu) uhkaa loppua ennenaikaisesti, näppärä opiskelija tislaa
etanolia käsidesistä, tai keittää pontikkaa vessapaperista (kyllä, se on
mahdollista). Jotta wappua eitarvitsisi julhia yksin, päätä etukäteen
kenen kanssa haluat viettää seuraavat kaksi viikkoa. Suojaa
tietokoneesi roiskeilta, kytke se sähköihin, ja aloita pari viikkoa
kestävä ”wappukokous” MicrosoftTeamsissa. Vaihtoehtoisesti osta
kaveriksi Wilson-merkkinen lentopallo.

2.Wapun avajaiset
Baariin ei ole asiaa koronatilanteessa, mutta baaribileet on helppo
simuloida kotona. Kun etäyhteys on auki, korkkaa wapun
ensimmäinen juoma ja käännä musiikin volyymi niin kovalle, ettet
kuule, mitä etäyhteyden kautta puhutaan. Jatka viidestä yhdeksään
tuntiin oman mieltymyksesi mukaan.

3.Wappusauna
Onnekkaita ovat he, joilta löytyy asunnostaan sauna, muut joutuvat
improvisoimaan. Vedä liesi paikoiltaan ja kolvaa muutama metri
lisäpituutta virtajohdoille. Siirrä koko komeus kylpyhuoneeseen, ja ala
lämmittää uunia täydellä teholla luukku auki. Löylyä saa kääntämällä
kaikki levyt päälle ja viskomalla niille vettä. Nauti wappulöylyistä ja
mieti, mikset keksinyt tätä aiemmin.

4.Wappusoudut
Päätä etukäteen aiotko soutaa vai kannustaa sivusta. Mikäli päätät kannustaa, katso
ohjeet kohdasta kaksi. Mikäli aiot soutaa, istu lattialle ja tee soutuliikkeitä
harjanvarsilla. Muista välillä sotkea souturytmisi, ja silloin tällöin pirskotella vettä
päällesi.
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5.Päiväkännit
Jos tämä rasti ei ole vielä suoritettuna, olet viettänyt
simuloitua wappua väärin.

6.Mantsailta
Wappuna on perinteisesti ollut tapana
pitää Mantsailta, eikä karanteeni ole mikään syy luopua perinteistä. Yhdistä kohdat 2
ja 3.

7.Wesibussi
Katso kohta 2. Yritä samalla tietoisesti voida pahoin simuloidaksesi bussin liikettä.

8.Fuksiuitot
Fuksiuitot kuuluvat wappuun, vaikkei tässä teekkareita ollakaan. Tunnettu tosiasia on
myös, että uitot ovat vain tekosyy nauttia lisää alkoholia, eivätkä itse uitot jaksaa
kiinnosta ketään ensimmäisen kymmenen uitetun jälkeen. Etene kohdan 2. mukaan,
mutta laita taustalle pyörimään simpansseista kertova dokumentti ja anna silloin
tällöin aplodit.

9.Asematunnelin örinät
Wapun tärkein kulttuuritapahtuma, ole tarkkana,
ettet nuku krapulakoomassa sen ohi. Aseta etukäteen
puhelimeesi muistutus oikealle ajankohdalle ja kokoa
itsesi öristäksesi tietokoneen mikrofoniin minuutin ajan.

10.Wappupiknik

Wabu ei lobu, mutta wapun tapahtumat tulevat aikanaan päätökseen. Simuloidun wapun
päättää perinteinen piknik. Sopiva ajankohta simuloidun piknikin aloittamiseen määräytyy
alkoholivaraston hupenemisen mukaan. Kun heräät krapulaisena sängyn alta, ja toteat,
että juotavaa riittää enää tasoittaviin, on aika aloittaa tämä wapun viimeinen
ohjelmanumero. Etsi käsiisi pressu/lakana/avattu sanomalehti, jonka levität lattialle. Kaiva
esiin viimeiset syötävät ja juotavat, levitä ne pressulle/lakanalle/sanomalehdelle ja esitä
nauttivasi wapun viimeisistä antimista. Mikäli haluat simuloida aitoa wappuista säätilaa,
levitä pressusi suihkun alle. Saatuasi tarpeeksesi wapun vietosta ryömi takaisin sängyn alle
tekemään kuolemaa.
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Banaania
Säällisiä tai vähemmän säällisiä TV-sarjasuosituksia eristysoloihin miettiessäni jostain
muistini syövereistä esiin pulpahti mielikuva pyjamaan pukeutuneesta
banaanihahmosta. Eikä siis mistään piirretystä, vaan ihmisestä, joka on pukeutunut
banaaniksi, joka on pukeutunut pyjamaan. Nykyään Ryhmä Hau on kova juttu, mutta
kun minä olin nuori, katsottiin Pyjamabanaaneja. Se on lastenohjelma.
Googletan asian varmistaakseni, että kyseessä ei ollut kuumeuni, eikä ollut. Opin, että
sarja on alun perin australialainen, ja että sitä on tehty kauhistuttavat kahdeksan, siis
kahdeksan (8) tuotantokautta, vuosina 1992-2001. Hahmoja ovat kaksi banaania, B1
ja B2, kolme nallea, Amy, Lulu ja Morgan, sekä mikä lie Hatturotta. (Nekin
turrihaalariin sonnustautuneita ihmisiä.)

who did it better?

Ei jumalauta. Etsiessäni vanhoja jaksoja hakutulokseksi läjähtää jotain järkyttävää.
Pyjamabanaaneista on tehty vuosina 2011-2013 huonolaatuista 3d-animaatiota, jota
löytyy youtubesta. Onko tämä kaikkien lastenohjelmaklassikkojen kohtalona? Muistan
olleeni erityisen tuohtunut Franklin-kilpikonnan ja Anniina Balleriinan käsittelystä, kun
sarjoista väännettiin köpöisen modernisoidut versiot, mutta animaatio ei
muistaakseni ollut aivan yhtä jäätävää kuin näissä banaanipätkissä. Toisaalta
väittäisin, että Pyjamabanaanien kohdalla alkuperäisellä ohjelmallakin on lähinnä
camp-arvoa.
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Löydän kuitenkin myös alkuperäistä sarjaa, sekä alkuperäisäänillä että suomeksi.
Päätän katsoa suomidubbia nostalgia-arvon takia. Jakso ”Amyn vetopasuuna”
kuulostaa vetävältä. Siinä Amy-nalle hankkii vetopasuunan, joka Hatturotan mukaan
on ”soitinten prinssi” ja jota kuka tahansa voi kuulemma oppia soittamaan. ”Usko
minua, olenhan rotta,” Hatturotta myhäilee ja työntää soittimen pahaa
aavistamattomalle Amylle, joka töräyttelee niin että lautaset tippuvat kaapeista ja
banaanien hiekkalinna hajoaa rannalla. Solidia käsikirjoitusta viiteen minuuttiin.

nalle, vetopasuuna ja rotta

"top 10 photos taken before a disaster"

En tiedä, oliko 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa olemassa jokin kansainvälinen
sopimus pienen budjetin lastenohjelmien estetiikasta. Tämä nimittäin näyttää aivan
samalta kuin joka ikinen nukkeanimaatiolla/turripuvuilla tehty sarja, jonka olen
nähnyt. (Muistikuvat ovat toki voineet hämärtyä.) Tilaa luodaan taustakankailla,
lämmin ja liilahko väriskaala hivelee silmiä. Erityismaininnan ansaitsee silti piirretty
alkutunnari. Etenkin suomenkielinen laulu aivoja kiristävän tekoveikeän naisäänen
laulamana saa hysterian tulille jo ensimmäisten kymmenen sekunnin aikana. Tässä
lyriikat muistin virkistämiseksi:
On banaaneilla pyjamassaan
hauska temmeltää
Ja lystikkäitä ovat myöskin
teddykarhut nää
He tosissaan ja piloillansa
jahtaa toisiaan
Hassutellen hössötellen
lempipuuhissaan

temmeltäviä banaaneja

5/5, suosittelisin illanistujaisiin maratonina, mahdollisesti alkoholin kera. Hörppy joka
kerta kun Hatturotta. Levätkää rauhassa, pyjamabanaanit.
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Pahan mielen kolumni vol. 4
Tähän kolumniin ammennan voimaa epäsosiaalisuudesta, oman huoneeni seinästä
sekä kananuudeleista, kun en jaksa koko ajan laittaa ruokaa. Jos olet pessimisti tai
mielensäpahoittaja niin ehdottomasti kannattaa lukea.
Tämä kolumni on poikkeuksellinen edeltäjistään, koska normaalisti pahoitan mieleni
uutisista. Nyt mieli mustenee jo uutisten puutteesta. Tähän pirulliseen tilanteeseen
meidät on johtanut korona. Uutisten puutteella tarkoitan siis sitä, että lehdissä ei ole
enää tilaa p*skauutisille, joista pahoittaa mieli. Mihin menivät päivän pääuutisotsikoista
Meghan Markle ja hänen ongelmansa brittihovin kanssa.
Korona on tietenkin aiheena jo niin loppuun kulutettu, että jo nimen mainitseminenkin
ärsyttää. Siksi ehkä pitäisikin lähteä Turkmenistanin linjoille, jossa sana kielletty ja siitä
puhumisesta joutuu pidätetyksi. Sairaalatkaan eivät kyseistä nimitystä taudista saa
käyttää. Tästä tietenkin seurauksena on entistä pahempi mieli, kun Suomessa asuva
ihminen tajuaa, että tämän p*skan keskellä asiat pysyvät joissain valtioissa epäreiluina
koronan jälkeenkin. Nyt alkaa jo v*tuttaa itseäkin, että jaksankin jauhaa tästä samasta
aiheesta, kun kaikki muutkin jauhavat. Siksi lopetan.
Sen sijaan oletteko huomanneet pieniä arkisia asioita, jotka
aiheuttavat hienoisia ärsyttävyyden tuntemuksia. Ajattelin jakaa niitä
kaikille teille rakkaille lukijoille, koska jos ette ole aiemmin
kiinnittäneet niihin huomiota, niin nyt on jo aika. Tässä siis muutamia
niistä:
Otin käyttöön foliohattuisena viimein lähimaksun ja tuo pirun kortti ei
ole kuukausiin kysynyt minulta pin-koodia. Onhan se helppoa ja
mukavaa, mutta v*tuttaa valmiiksi jo ajatus siitä, että jos joku korttini
saa niin...
Aina kun pitäisi tehdä jotain tärkeää (esimerkiksi palauttaa keskeneräinen essee puoli
tuntia ennen deadlinea) niin tietokoneeni päättää aloittaa Windows-päivityksen. Kiitos
Windows 10.
Olen myös usein lukenut ohjeita, kuinka hallita ajan käyttöä (tai siis lähinnä elämää) ja
tullut siihen tulokseen, että säännöllinen liikunta ja nukkumaanmeno, vapaapäivien
pitäminen stressin vähentämiseksi sekä salaatin sisällyttäminen jokaiseen ateriaan on
mahdottomuusprojekti, jossa ei ikinä tule onnistumaan. Kun ei se elämä mene niin,
että joka ilta saa unta tai vapaa-ajalla on oikeasti vapaa. Aina kun jossain kohdassa
onnistuu alkaa toiselta puolelta repsottamaan. Vuorokaudessa olevien 24 tunnin
käyttäminen järkevästi epäonnistuu piinallisen usein. Kaikki haluavat lisäaikaa, jota ei
ole ja jota lopulta he kuitenkaan eivät kykenenisi käyttämään sitä järkevästi. Eli
tavallaan voisi kysyä, että miksi murehtia. No siksi tietenkin, että murehtiminen ja
stressaaminen ovat erityisesti aikuisen ihmisen perustaitoja (jos et siis murehdi tai
stressaa liiemmin, niin onnittelut siitä sitten).
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“Kaikki menee aina kohti suurempaa epäjärjestystä.” Eli aivan sama mitä teet niin
seurauksena on epäjärjestys. Aina sitä voi yrittää järjestää, mutta syömisestä seuraa
tiskit ja siivoamisen jälkeen pölypallot kuitenkin laskeutuvat. Jos muutamaan kertaan
ei jaksa laittaa tavaraa sinne mistä sen otti, seurauksena on läjiä, jotka joudut
kuitenkin siivota. Eli olisiko sittenkin parempi viedä se tavara heti sinne mistä sen otti.
En tiedä, mutta v*tuttaa.
En keksi mitä tänäänkään tekisin ruoaksi. Joskus sitä iloisesti ajatteli, että sitten kun
asun itsekseni niin laitan aina herkkuruokia. Nykyään en edes tiedä mikä on
herkkuruokani, niin se siitä sitten.
Nautinnollinen hetki kuunnellessa musiikkia nappikuuloikkeilla päättyy siihen, kun johto
tarttuu johonkin ja kuulokkeet kiskoutuvat väkivaltaisesti irti korvista. Tähän kohti ei
tarvitse mainosta langattomista napeista, koska toisen niistä hukkaa kuitenkin.
Tässäpä muutama. Jos teillä on joitain arjen tai miksei elämän rasittavia asioita, voitte
jakaa ne kanssani lähettämällä ne osoitteeseen: mantsatoimitus@gmail.com. Lupaan
pahoittaa mieleni niistä, joko sen takia, että ne ovat oikeasti ikäviä tai siksi, että mietin,
että miksi hemmetistä tuostakin pitäisi muka pahoittaa mieli. Toivotan kaikille hyvää
olematonta wappua! Jee!
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Herran vuosi 2020
Koronaviruksen löydettyä reitin silkkitietä pitkin Eurooppaan sai tuo aikansa virulentti vitsaus
jalansijan myös sivistyksen parissa. Italian niemimaallakin modernien kulkutautien kuningatar
vakiinnutti itsensä pitsojen täytteenä vain muutaman viikon sisällä. Kansanruumiin
tervehdyttämiseksi oli tämän vanhastaan kekseliään väen joko löydettävä kryptoniitti
kiinalaiselle kuolemalle tai kaaduttava, kuten Goljat Daavidin edessä.
Puolustusvoittoisen jalkapallotaktiikan ”catenaccion” (suom. oven salpa) kotimaa ei löytänyt
lohtua karanteenista, sillä itsepintaisina pyrkivät italialaiset maaseudun rauhaan, levittäen
exituksen etevästi suurista asutuskeskuksista kohti maan eteläistä idylliä. Jopa korkeamoraaliset
”meidän asiamme” -motolla varustetut jätehuollon perinteikkäät perheyritykset joutuivat
mukautumaan itäisen tuulen tempoon.
Ennen pitkää saapui kuitenkin salus magnus ikivanhan reseptin muodossa. Calabrian
maakunnassa, Rooman tasavallan aikalaisessa Crotonen kaupungissa löysi eräs viinitarhuri
koronaan menehtyneen isoisänsä jäämistöstä hauraan, mutta luettavana säilyneen, varhaista
painotekniikkaa edustavan taidonnäytteen. Asiantuntijan arvio sijoitti dokumentin
sydänkeskiajalle, paikalliseen fransiskaaniluostariin. Kyseinen dokumentti osoittautui
reseptiksi, joka oli Carmolis Calabrialaisen, silloisen luostarin vara-apotin käsialaa.
”Lodare il Dio e i suoi doni terreni” eli” ylistys Jumalalle ja hänen maallisille lahjoilleen”, kuului
fransiskaaniveljen tervehdys lukijalle. Crotonen apotin oikea käsi oli koristeellisen reseptin
sisällöstä ja tyylistä päätellen varsin ilolieminen botaniikan harrastaja; Carmolis Calabrialaisen
elämäntyö oli näet vahvuudeltaan 60 prosentin syntisen rajapyykin ylittävä alkoholitisle.
Munkkiveljen rakkaustarina etanolin kanssa saattoi myös johtua Crotonen kylähullusta, jonka
tiedettiin defekoineen säännöllisesti paikalliseen vesilähteeseen.
Calabrialaisen itsensä mukaan tämä yrttinen yhdiste oli ylivoimainen keino muun muassa
myasman, pelkuruuden, sodomian ja jopa koleran hoitoon. Lääkejuoman vaikuttavan aineen
”spiritus fortiksen” oli oikeassa suhteessa määrä kohottaa potilaan sielu maallisen kärsimyksen
yläpuolelle ja näin kompensoida sielun temppelin kärsimiä vaurioita.
Resepti löysi nopeasti tiensä Italian ylimpien terveysviranomaisten haltuun, minkä jälkeen
maan tislaamot konfiskoitiin ja ohjattiin ihmelääkkeen valmistukseen. Lääkevalmiste tehosi
vaihtelevalla menestyksellä, aiheuttaen ajoittaisia häiriöitä yhteiskuntarauhassa. Myös
valmisteen lääkinnällinen teho painottui oireiden hoitoon, joskin sillä oli odotettu moraalia
kohottava vaikutus. Kokonaisuudessaan herran vuosi 2020 jäi historiaan epidemiologisena
torjuntavoittona ja muinaisen, hurskaan kotikemistin haudantakaisena triumfina.
Sittemmin alettiin italialaista rohtoa valmistaa myös Suomessa sen alkuperää kunnioittaen.
Carmolis -yrttitippojen kitsaaseen annostelusuositukseen vaikutti eduskunnan päätös, joka
tehtiin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausunnon pohjalta. THL:en mukaan avokätinen
annostus saattaisi puskea ”pohjoisen alkoholistigeenin” uudelleen pintaan, tehden tyhjäksi
vuosikymmenten väsymättömän raittiustyön. Samalla kuitenkin Koskenkorvan vastaava
suositus säilytettiin perinteitä koskemattomana, sillä Ilmajoen kunnan talous oli viinan
myynnistä aivan liian riippuvainen. Carmolis -yrttitippoja saa edelleen jälleenmyyjiltä ja
Carmolis Calabrialainen komeilee tätä nykyä myös Euroopan liittovaltion lipussa,
muistuttamassa niistä vaikeista ajoista, jotka saattoivat koko maanosan yhteen.
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Mantsalehden pelinurkka
Tähän pelinurkkaan on koottu loistavia pelejä pelattavaksi yksin tai kavereiden
kanssa, jotta tämä kevät sujuisi sukkelammin. Kaverin kanssa pelattavat pelit
vaativat yleensä jonkin näköisen ohjelman, jonka kautta voit puhua heidän
kanssaan (esim. Discord, Teams tai sitten vaikka Whatsapp-puhelu). Pelataksesi
näitä pelejä, et tarvitse mitään muuta kuin tietokoneen (ja itse suosittelen
tavallista hiirtä kaveriksi). Sinun ei tarvitse olla pro gamer tai mitenkään hyvä
pelataksesi näitä pelejä. Tarkoituksena on pitää hauskaa.
Useimmat pelit ovat saatavilla Steam-palvelusta, johon voi rekisteröityä ilmaiseksi.
Muut pelialustat, kuten Epic Games, Uplay, Origin ja Battle.net ovat myös yhtä
hyviä ja rekisteröityminen ilmaista. Monet näistä tarjoavat ajoittain ilmaisia pelejä
tai hyviä alennuksia peleihin. Pelien saatavuutta en ole tarkistanut muualta kuin
hinta-osiossa mainituista lähteistä, joten pelit saattavat olla hyvinkin tarjolla
muuallakin.

Don’t Starve Together
Tässä pelissä voit nauttia selviytymisen iloista, joko yksin
tai yhdessä. On varauduttava tappavaan pimeyteen,
vuodenaikojen vaihteluun ja yllättäviin vihollisiin. Pelissä
lähdetään tutkimaan kartoittamatonta maailmaa, johon
pelaaja heitetään. Peli ei ole vain pelkkää ruoan
keräämistä, sillä hahmojen mielenterveydestäkin täytyy
huolehtia haastavassa ympäristössä. Pelattavia hahmoja
on useita, joilla jokaisella on erilaisia kykyjä. Hahmon
valinta vaikuttaa huomattavasti pelin vaikeuteen. Aivan
ensimmäiselle pelikerralle suosittelen hahmoja Wilson,
Willow tai Wendy. Wilson on perushahmo, jonka
ominaisuuksiin kuuluu parrankasvu. Willowilla on
taskussaan sytkäri, joten tulen sytyttäminen ei ole
ongelma. Tuli ei myöskään vahingoita häntä. Lisäksi
hänellä on mukanaan nalle, jonka sylissä pitäminen
parantaa hänen mielenterveyttään. Wendyn mukana
kulkee hänen kuolleen kaksoissiskonsa haamu. Sisko
puolustaa Wendyä, jos hänen kimppuunsa käydään.
Tämä on eduksi, koska Wendyn iskut ovat heikkoja.
Toisin kuin muut hahmot, Wendyä ei pimeys haittaa ja se
ei vaikuta hänen mielenterveyteensä. Normaalilla
vaikeusasteella hahmojen elossa pitäminen on
haastavaa. Usein kesken pelin huomaa jonkin kriittisen
materiaalin loppuneen kesken kaiken ja sitten onkin kiire
siihen paikkaan, josta materiaalia viimeksi sai. Peli on
visuaalisesti kiehtovasti toteutettu hahmojen ja
ympäristön ollessa selkeästi piirrosmaisia.
21

Pelimuoto: Yksin tai useampi pelaaja
Plussat: Oman pelin voi muokata itselleen
mieluisaksi. Pelin haastavuutta tai
helppoutta voi säätää.
Miinukset: Muutamien hahmojen
päästämät äänet rasittavia.
Vinkki: Ei kannata sytyttää eläviä puita
tuleen, siinä sivussa palaa koko metsä.
Hinta: 14,99e Steam

Crying Suns
Taktiikkaa, taktiikkaa ja ripaus myös tuuria. Crying suns
on avaruuteen sijoittuva kauniilla pikseligrafiikalla
toteutettu roolipeli. Olet imperiumin avaruuslaivaston
komentaja, joka on juuri herätetty ratkaisemaan
mystisesti kaatuneen valtakunnan kohtalo. Pelissä
valinnoilla on väliä ja ne johtavat joko menestykseen tai
kuolemaan. Valittuja polkuja on myöhemmin vaikea
kääntää voitoksi, joten valinnoissa on oltava tarkkana.
Samaan aikaan kun valintoja tehdään on tärkeää
huolehtia, että aluksen valmius taisteluun pysyy hyvänä.
Pelin vaikeustasoa voi säätää helpon, normaalin ja
vaikean välillä. Vaikka peli perustuu taktiikkaan, on
pelaajalla aikaa pohtia vaihtoehtoja ja taistelun voi
pysäyttää ja harkita seuraavaa siirtoa. Toisaalta
pysäytys vie pelistä hivenen vaikeutta, koska oikeassa
taistelussa vastaavaa taukoa ei olisi. Onneksi tätäkin voi
itse säätää, eli jos haluaa enemmän haastetta
suosittelen olemaan pysäyttämättä taistelua taktiikan
miettimiseksi. Pelistä on hyvä huomioida myös se, että
kyseessä on indie-peli eli ei minkään ison peliyrityksen
tuote.

Pelimuoto: Yksin (tosin jos valinnat
aiheuttavat päänvaivaa, voi kilauttaa kaverille)
Plussat: Kaunis grafiikka ja musiikki tekevät
pelin pelaamisesta erittäin miellyttävää.
Miinukset: Tarinasta voisi saada vielä
enemmän irti.
Vinkki: Kannatta olla skippaamatta esim.
introa ja muita pelin kohtauksia, koska ilman
tarinaa peli voi vaikuttaa mitättömältä.
Hinta: Ilmainen demo Steamissa, koko pelin
hinta 20,99e

Drawful 2
Tämä on peli, jossa takuulla pääsee nauramaan, sillä sitä
pelataan yhdessä kaverien kanssa ja jokaisen
suoritukset
pelissä
vaihtelevat
naurettavasta
käsittämättömään. Kyseessä on siis Piirrä ja arvaa tyylinen peli, jossa Drawful 2 antaa sinulle aiheen, josta
piirrät kuvan puhelimellasi. Tämän jälkeen muut pelaajat
kertovat mitä he kuvassa näkevät ja lopussa kaikki
yrittävät arvata muiden luomien vaihtoehtojen (sekä
tietenkin oikean vaihtoehdon) pohjalta mikä niistä on
oikein. Peliä pelataan normaalisti niin, että kaikki
osallistuja ovat samassa tilassa, mutta näin
karanteeniaikaan pelin saa toimimaan niin, että yksi
pelaajista jakaa muille pelaajille omaa näyttöään
tietokoneelta, esimerkiksi Discordissa. Tällöin muut
pysyvät kartalla pelin kulusta. Pelissä on myös kaksi
voittajaa: Se kuka piirtää ja arvaa parhaiten ja se kenen
keksimä selitys oli hauskin. Eli muista siis kierroksen
lopussa tykätä parhaasta selityksestä kuvalle, vaikkei se
olisikaan oikea.
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Pelimuoto: Moninpeli, väh. 3 pelaajaa
Plussat: Aiheuttaa hillitöntä naurua ja
koukuttaa.
Miinukset: Välillä peli antaa piirrettäväksi
esim. julkisuuden henkilöitä, joiden
arvaaminen käytännössä mahdotonta,
kun kyseessä on peli, jossa piirretään
tikku-ukkotason piirustuksia.
Vinkki: Ei kannata ottaa liian vakavasti
Hinta: 9,99e Steamissä ja Epic Storessa

Sims-pelisarja
Tuntuuko, että et voi hallita elämääsi? Päättääkö
joku muu sinun puolestasi mitä voit tehdä ja mitä
et? Onko vapaa tahto sittenkin harhaa?

Sims-pelisarja on varmasti kaikkien tuntema. Voit
luoda elämää, hallita sitä ja jopa tuhota kaiken
ihmissuhteista raha-asioihin asti. Tätä peliä
suosittelen ehdottomasti juuri tähän hetkeen, sillä
se tarjoaa loistavan tilaisuuden purkaa sisäistä
ahdistusta muihin ihmisiin. Poikkeuksena vain se,
että oikeasti et vahingoita ketään. Toisaalta tämän
pelin liiallinen peluu saattaa aiheuttaa harhaisia
kuvitelmia siitä, että voit ohjailla muita ihmisiä tai
oikeasti omistaa rakentamasi 10 miljoonan
simoleonin kartanon kymmenellä porealtaalla ja
kullatuilla huonekaluilla.

Miinukset: Peli voi olla pelottavan lähellä
todellisuutta
Vinkki: Kokeile tehdä jotain uutta: SImuloi
tosielämää pitämällä simisi karateenissa ja
katso kuinka he tulevat hulluiksi.
Hinta: Sims 4 nyt 9,97e jos alennus päättyi
niin se on voi voi (39,90e). Aiempien Simspelien hintaa en ala edes arvamaan.

sanoddua
-Yodat on matelijoita ja munii...
- Sanotko sää noin vaan, että sun ei tarvi
kuvitella raskaana olevaa Yodaa?
Kiltiksellä pohditaan yodien lisääntymistä

- Emmä osaa sitä pilvee käyttää
Mantsalainen ei osaa käyttää
tallennuspalveluita

- Olin kuin Ajattelija pöydän ääressä
Mantsalainen kuutioillasta (ks. kuva)

- Sori Tomppa, vaikka nää et halluu niitä
raajoja ni nytte nää saat niitä.
Palapeli-illassa kuultua

- Mikä on elämän ilotaso?
- Noooo ainakaan en oo raskaana
Kiltiksellä rima on alhaalla

- Saanks mä kolme toivetta jos mä hieron
tota kassia.
Åårne (nimi muutettu)

- Venäjä pilaa mun elämän
Mantsalainen ei voi lähteä etkoilta baariin
aikaisen aamun takia, koska Venäjä

- Mä oon vähän niinku jehovan todistaja,
paitsi et mä saavun Aarnen ovelle
myymään tyttöjä.
Mantsalaiset keskustelee YMPin tytöistä

- Onneks sä alisuoriudut nii mun ei tarvi
hävetä
Kanssamantsalainen kannustaa
mantsalaista

- Maailmaa on helpompi ymmärtää
seksin kautta.
Yliopistosta löytyi uusia näkökulmia

- Jossei se (rengas) nyt oo lytyssä, mutta
sitte jos ostaa pari sataa litraa kaljaa nii....
Mantsalainen pohtii auton selviytymistä
Systembolagetista

- Pidä Samppa mielessä ja housut jalassa.
Hyvän Atlaslaisuuden ohje

- Tää on nii vanaha auto, että se kantsii
laittaa ysikasia. Tankkiin ja takapenkille
HAHAHAHA
Mantsalaisella on freesit jutut
- Ei tuo kyllä enää toimi ko ei ne oo enää
alaikäsiä
Ja se vaan jatkaa
- Kahdenkymmenenviiden vuoden iässä
Alpo vihdoin löysi rintsikat.
Ihmiset stalkkaa Atlaslaisia IG:ssä
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