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PÄÄKIRJOITUS
Että pitääkin olla kolmas mantsalehden pääkirjoitus jossa pitää joko puhua tai olla puhumatta
koronasta. Oikein mitätöntä (0-) (ks. kuva alla). Syksy yleisesti ottaen on silti ollut... parempi kuin
pt etukäteen pelkäsi, hyviä (4-) säitä on riittänyt ja ulkona on kehdannut pitää tapahtumiakin,
vaikka niin kutsuttu normaali opiskelijaelämä onkin muisto vain. Papukaijamerkki ja kymmenen
pistettä kaikille, jotka jaksavat painaa vielä. Tai vaikka ei niin hyvin jaksaisikaan. Positiivisen ja
negatiivisen huomioon ottaen syksyn arvosanaksi voisi vääntäytyä sangen välttävä (2+), koko
vuodelle taas korkeintaan heikkoa parempi (1). Joka tapauksessa vuosi 2020 päätoimittajana on
mennyt vauhdilla, (tähän välin taputuksia ja puhe, kiitos paljon, olette olleet kaikki sangen hyviä,
4+) ja olen oppinut paljon esimerkiksi delegoinnista ja canvan käytöstä. Se on se ilmainen taittoohjelma verkossa jolla ihmiset tekevät bilejulisteita royalty free-kuvituksilla, mutta minä käytän
sitä mantsalehden taittamiseen koska yliopiston läppärit tuntuvat turhalta riskinotolta. Canva on
kyllä oikeastaan notkeampi ohjelma kuin Microsoft publisher. (Sangen tyydyttävä (3+) ja välttävää
parempi (2) , tässä järjestyksessä.)
Ai niin, tämä on muuten arvostelunumero. Ihan siksi, että arvostelut ovat niin hauskaa luettavaa.
Lehdessä arvostellaan muun muassa pari alkusyksyn tapahtumaa (s.6), areenan lyhytelokuvia (s.10),
kirosanoja (s.18). GIS-analyysi (s.12) ja Pahan mielen kolumni (s.17) tekevät myös paluun.
Nauttikaa ja muodostakaa lehdestä hyvin perusteltu mielipide sekä arvosana (väliltä Ei harjoitteleSangen hyvä).
Varokaa limerikkejä. (s.25, 18+) ja hyvää myöhäissyksyä.
-Siina

Arvio: Päätoimittaja selvästi käyttää
häikäilemättä hyväkseen lehden
teemaa, ettei tarvitsisi keksiä
tapoja ilmaista arvostustaan lukijaja kirjoittajakuntaa kohtaan
ensimmäisen päätoimittajavuoden
päätteeksi mitenkään
kaunokirjallisemmin. Kuvituskuvakin
on vain netistä varastettu meemi.
Pisteet silti kuivasta huumorista.

kuva 1. Yliopistokin voisi ottaa nämä käyttöön.
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PJ - PALSTA

Arvio: Kiitos Pauliina, hyvin hoidettu. Sekä pesti että juttu.

Olipahan vuosi. Tai eihän tää nyt ihan vielä täysin
ohi ole, mutta viimeisiä viedään! Kun tämä lehti
tulee pihalle, syyskokouksen päivämäärä on jo
tiedossa, ellei sitä ole jo jopa pidetty, ja hallitus
vuodelle 2021 on muodostettu. Ja jos syyskokousta
ei ole vielä lehden julkaisun koittaessa pidetty niin
hei, hakekaa ihmeessä toimintaan mukaan! Mulla
kuitenkin auvoista eläkepäivät ovat jo nurkan
takana. Jos joku ois vuosi sitten sanonut, että sun
puheenjohtajavuosi tulee koostumaan pääasiassa
tapahtumien perumisesta ja yrityksestä saada
järjestettyä edes jotain tapahtumia rajoitukset
huomioiden, en kyllä varman olisi puheenjohtajaksi
lähtenyt. Mutta onneksi tätä ei tiennyt vuosi sitten,
on meinaan ollut ainakin opettavainen kokemus
tämä ainejärjestön luotsaaminen. Työelämätaidot
karttuu ja stressinsietokyky liikkuu aivan uusissa
sfääreissä. Mantsalehden Wappu-numerossa arvioin
optimistisesti, että kyllä me vielä vuoden 2020
aikana päästään kiltikselle ja elämään
opiskelijaelämää. Noh, kiltikselle kyllä pääsee mutta
normi opiskelijaelämä on muisto vain. Yleensä
meen sillä mentaliteetilla, että pessimisti ei pety,
mutta se ei mitä ilmeisemmin pätenyt keväällä.
Toisaalta jos keväällä olis karanteenielämän ohella
päättänyt elää vielä äärimmäisen pessimististä
elämää, olis ilot ollut melkoisen vähissä. Syksy on
kuitenkin ollut aika pitkälti samanlainen kuin
kevät, ja optimistisuus alkaa pikkuhiljaa rakoilla.
Etäsitä, etätätä, etäetäetä. Se siitä purkauksesta.
Tästä lokakuun puolenvälin olotilasta, lievästä
ärsyynnyksestä maailmantilanteeseen ja takin
tyhjyydestä kertonee se, etten millään meinaa
keksiä mitään järkevää sanottavaa tähän palstalle.
Ehkä mä siis vaan kiitän tässä kohtaa kaikkia:
jäsenistöä siitä, että ootte käyneet tapahtumissa niin
ennen koronan kuin nyt vähän näissä erilaisissakin
tapahtumissa, ja ahkerasti ideoineet esimerkiksi
alkoholitonta tapahtumaa. Kiitos toimarit ja
hallituslaiset kun ootte jaksaneet ma ymmärtäneet
mun satunnaista epäloogisuutta ja ootte hoitaneet
hommat äärimmäisen hyvin. Spesiaalikiitos
Sampalle, joka on whatsapissa jaksanut meikän
stressikriiseilyä.
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Sitten kohti viimeistä top kolmosta. Tässä tullee
pj-vuoden top 3:
1. Hallitustyypit ja toimarit oli ihan huippuja.
Vuosi löi nyrkillä naamaan heti maaliskuussa, mutta
siitä huolimatta porukka on pysynyt mukana ja
koittanut ideoida tapahtumia. Ei voi olla kuin
ylypiä.
2. Normisti oisin tähän varmaan laittanut vujut,
mutta sattuneista syistä en nyt laita. Sen sijaan
tähän tulee tammikuun ja helmikuun kokoukset,
koska ne on ainoat normi kokoukset, jotka mää
vedin tänä vuonna kiltakommuunissa.
3. Kolmantena sanon fuksibileet. Yhdet harvoista
baaribileistä, missä pääsin ulkoiluttamaan mun
ihastuttavaa Vesa-nauhaa. Toisaalta tää koko kohta
vois olla pelkästään Vesa-nauha. Ehkä kolmas on
siis Vesa ja alkuvuoden fuksibileet!Emminä ennää
keksi mitää järkevää. Olkaa kivoja toisillenne ja
kehukaa muita, se piristää (terveisin mua sanottiin
käveleväksi syksyksi tuossa hetki sitten ja se kehu
teki mut kovin iloiseksi. Ei kuitenkaan ehkä
kannata kehua henkilöä syksyksi, jos tiedät että hän
ei pidä syksystä. Kuvassa demonstraatio
punertavankeltaisesta syksymeikästä). Seuraavan pjpalstan raapustaa jo joku muu, tässä kohtaa minä
kiitän ja virtuaalisesti kumarran kaikille.
-Pauliina

Fuksikisojen sekä suunnistuksen
virallinen arvosteluraati
Opiskeluvuoden aloitus on ollut hyvin poikkeuksellinen verrattuna aiempiin vuosiin.
Normaalisti haalarit päästään kaivamaan heti päälle ja ei muuta kuin riennoille. Vaan ei tänä
vuonna, fukseille syksy on ollut myös varmasti poikkeuksellinen, mutta fuksitapahtumista
pyrittiin pitämään kiinni kynsin ja hampain. Onneksi vallitseva maailmantilanne
mahdollisti kahden tärkeän fuksitapahtuman järjestämisen, nimittäin tämä on fuksikisojen
sekä fuksisuunnistuksen virallinen arvosteluraati, joka on luettavissa vain mantsalehdessä
erikoishintaan 0,00€, joten stay tuned!
OluT:in fuksikisojen tapahtumapaikkana toimi linnanmaan liikuntahallin viereinen
nurmialue ja keli oli mitä mainioin, osallistujajoukkueita sekä rasteja oli hieman tavallista
vähemmän kuin aiempina vuosina, mutta meno oli sitäkin parempi. Atlakselta kisoihin
osallistui kolme voitonnälkäistä joukkuetta ja toiminta alkoi ilmoittautumisella, jonka
jälkeen päästiin kiertelemään rasteja. Rasteilla oli paljon perinteisiä elementtejä kuten
tukkihumalaa ja pantomiimi esitystä, mutta uusia tulokkaita oli lisätty joukkoon.
Muotokuvan tekeminen luonnosta saatavista materiaaleista ja rikkinäisen akun heittäminen
olivat hauskoja lisäyksiä vaihtelevaan tehtäväkirjoon. Joukkueet suoriutuivat erittäin
mallikkaasti ja jos kaikki ei mennyt aina putkeen, niin huumori paikkasi hyvin tilannetta.
Voittoa ei tällä kertaa tullut, mutta Atlaksen alfojen joukkue nappasi komean kakkossijan
erittäin tiukan kilpailun päätteeksi. Kokonaisuutena erittäin hyvin järjestetty tapahtuma ja
omana arvionani fuksikisat saa 4/5 pistettä.
Päivää ennen fuksisuunnistusta tulee dramaattinen, mutta ennakoitu päätös, suunnistusta on
siirretty viikolla eteenpäin erittäin huonoksi ennustetun sään takia. Tämä oli hyvä päätös,
sillä uutena suunnistuspäivänä oli erittäin mukava keli
vaikkakin hieman tuulinen.
Joukkueita oli Atlakselta kolme kappaletta
liikkeellä: Pelleklaani, munahaukat ja smurffilimsailta.
Kaikki janosivat vain yhtä asiaa, fuksisuunnistuksen
voittoa, sillä olihan fuksit napanneet sensaatiomaisen
kaksoisvoiton. Allekirjoittanut suunnisti
pelleklanijoukkueen matkassa mukana. Päivä alkoi a
ikaisessa vaiheessa ja kokoonnuimme joukkueena
valmistautumaan ajoissa maskeerauksen, taktiikan ja
nesteytyksen muodossa.
Kuva 1. Mallisuoritus ihmisen ja
luonnon välisestä rakkaudesta
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Myöskään takaiskuilta ei vältytty sillä joukkueenjäsenen
pyörän lukko hajosi juuri ennen starttia ja se piti lopulta
sahata ja leikata saksilla poikki. Kyllä, luitte oikein!
Operaation jälkeen päästiin itse asiaan eli ensin hoidettiin
muodollisuudet, kuten ilmoittautuminen ja joukkuekuvat
ja eikun matkaan!
Rastit olivat tänäkin vuonna mitä mielenkiintoisimpia ja
esimerkiksi heittäytymistaitoja koeteltiin Luopion rastilla
antamalla rakkautta puille. (Mallisuoritus kuvassa 1)
Yhteistyötaitoja tarvittiin Atlaksen rastilla, missä tehtävänä
oli kolmijalkajuoksu höystettynä sananselityksellä sekä
tietoa tarvittiin OluT:in rastilla, jossa tehtävänä oli
tunnistaa eri kiltojen haalareita. Joten joukkueita
koeteltiin monella eri tavalla. Ylipäätään tapahtumassa oli
mukana paljon joukkueita eri killoilta ja paljon
mielenkiintoisia teemoja oli esillä.
Aineellisten lahjusten poissaolo ei myöskään haitannut
menoa, sillä kaikki joukkueet olivat panostaneet selkeästi
enemmän aineettomiin lahjuksiin ja esitykset oli hiottu
kuntoon viimeisen päälle, oli ilo seurata vieressä fuksien
heittäytymistä tapahtumalle ja muutenkin seurata hienoja
suorituksia rasteilla. Raskaan suunnistuksen jälkeen oli
jäljellä vielä illan huipennus eli lopputulokset.
Fuksikisojen tavoin kilpailu oli äärimmäisen tasaista,
mutta Atlaksen joukkueista pelleklaani ylsi upealla tavalla
hopealle häviten niukasti vain yhdellä pisteellä voittajille!

Kuva 2 Tanssiesitys
pelleklaanin tyyliin

Kuva 3 Nesteutys on kaiken a ja o

Tapahtuma oli kokonaisuutena loistavasti järjestetty ja
poikkeusolojen aiheuttamat muutokset eivät haitanneet
menoa, joten tämä tapahtuma saa minulta arvion 5/5!
Yhteisarviona molemmat tapahtumat saavatkin numeroksi
9/10. Iso kiitos vielä pelleklaanijoukkueelle, jonka mukana
sain kulkea koko tapahtuman ajan ja tuntea itseni taas
fuksiksi sekä tietysti tapahtuman järjestäjille ja muille
joukkueille! Oi kunpa olisinkin vielä fuksi…
Kuva 4. Onnistuuko kartanluku?

-Olli PROinonen
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Sisäpiiritiedon mukaan koronaviruksen mukanaan tuomat rajoitukset tuottivat ”pientä” päänvaivaa
tapahtuman järjestäjille, kun tapahtumaa jouduttiin muuttamaan radikaalisti edellisvuosista.
Onneksemme fuksiaiset saatiin kuitenkin järjestettyä suunnitelmien mukaan. Yleisesti ottaen järjestelyt
olivat toimivat ja sateensuojiakin saatiin pihalle, vaikka eräältä killalta sadesuojaksi saadusta katoksesta
oli kokonaan unohtunut antaa katto mukaan.
Fuksiaisissa nähtiin päivän aikana paljon iloisia ja nauravaisia kasvoja, kun mantsalaiset pääsivät jälleen
kokoontumaan yhteen mantsalaisten pyhään paikkaan eli Veljeskodille. Edes pienet sadekuurot päivän
aikana eivät latistaneet tunnelmaan, kun mantsa-aalto pyöri vanhempien opiskelijoiden joukossa
fuksien kiivaasti kilpaillessa yhteistehtävien parissa.

Mantsapatentti.

Suomen toiseksi suurin pitsa.

Suurin osa tehtävistä olivat edellisvuosilta tuttuja, joita oli muokattu ajanhenkeen sopiviksi. Tehtävät
alkoivat hiukan puolenpäivän jälkeen tukkihumalalla oluen nautiskelulla höystettynä. Toiset olivat
nähtävästi saapuneet Fuksiaisiin kuivin suin, kun juoma meni alas yllättävänkin nopeasti, kun taas
toisilla juominen kesti toista minuuttia. Mikä tärkeintä, tehtävällä saatiin kuitenkin lisättyä fuksien
jännitystä siitä mitä tuleva päivä tuokaan mukanaan. Loppu päivän aikana fukseilta nähtiinkin mahtavaa
heittäytymistä tehtävien parissa: alastomia ihmisiä juoksi ympäri taloa, karaoke raikasi ja Veljeskotikylttikin sai jälleen liikuntaa. Näkemäni mukaan muutamalta fuksilta katosivat jopa hiukset päästä
päivän aikana. Mahtavaa, tällaisesta menosta Igor tykkää!
Virallinen ohjelma päättyi Grande finaleen, jossa eniten pisteitä keränneen joukkueen jäsenet
pomppivat kilpaa Fuksien fuksi tittelistä. Tänä vuonna Fuksien fuksiksi itsensä taisteli Eino. Lisäksi
Asennefuksina palkittiin Alina ja Vuoden Jussiksi valittiin Oskari. Toisen vuoden opiskelijoista Vuoden
fuksi -tittelin itselleen sai Laura ja Vuoden kompassiksi mantsalaiset äänestivät Sampan.
Lopuksi haluaisin vielä antaa erityiskiitokset kaikille fukseille ihailtavasta heittäytymisestä tehtävien
pariin päivän aikana ja suuret kiitokset kaikille muillekin Fuksiaisiin osallistuneille! Nähdään viimeistään
ensi vuoden Fuksiaisissa!
Kirjoittanut: Igor Mantsalainen

Arvio: päällimmäinen tunne jutusta on kiitollisuus, vaikka kyseessä
ei olekaan arvostelu. Taitosta kritiikkiä sen verran, että tässä on
selvästi menty helpoimmalla eli kuvia karsimalla. Mutta ei pidä
kertoa liikaa. terveisin päätoimittaja/graafikko
8
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MIDNIGHT SUN FREE FILM FESTIVAL
- POIMINTOJA YLE:N LYHYTELOKUVAOHJELMISTOSTA
Kuluneessa kesäkuussa eräät mantsalaiset osallistuivat Sodankylän elokuvajuhlien
etäkatselmuksiin ja jatkoivat spontaania lyhytelokuvafestivaaliaan verovaroin Yle Areenan
puolella. Areenasta löytyypi valtaisasti 5-30 minuutin mittaisia kotimaisia ja ulkomaisia
lyhytelokuvia − lyhytelokuvien kohdalla määrä korvaa laadun ja Areenasta voisi helposti koostaa
useamman
tunnin
maratoonin.
Suosittelemme
järjestämään
oman
zoom-tmvlyhytelokuvailtaman ja hakemaan inspiraatiota omien lyhytelokuvienne valmistamiseen!
ONKO SULLA NÄLKÄ, 11 MIN.
Taksikuski ja yksinhuoltaja Merja yrittää ilmaista tukensa teini-ikäisen poikansa treffielämälle tai
sen puutteelle. Keski-ikäisten vaikeus kommunikoida johtaa jos ja mihin kommelluksiin.
−
Vaihteleva: Sai yhdestä kolmeen tähteä arvioissa. Huumori on halpaa, mutta keskeinen
tunnelma on hyväntahtoinen.
KEPPI, 10 MIN
Pieni Aava haluaa koiran, mutta enemmän keskitytään isän ja tyttären suhteeseen.
−
Varmaan ihan hyvä: Kahden ja kolmen tähden välillä. Ei mitään muistikuvaa mitä tästä puhuttiin.

ALL INCLUSIVE TÄYSIHOITO, 10 MIN kuva 1
kuva 1.
(huom. Areenassa myös toinen lyhäri nimellä ’All inclusive’)
Sveitsiläisohjaaja tarkastelee luksusristeilyalusten meisinkiä. Vastaavaa ruotsin- tai vironlaivan
materiaalia odotellessa.
−
Erinomainen: Sai neljän ja viiden tähden arvioita, joskaan ei taas lue missään että montako
mitäkin. Visuaalisesti miellyttävä ja leikkaus soljuu kuin vettä vaan. Kubricin ja muiden jalanjäljissä
kaunis centre framing vangitsee katseen.

10

BICO, 5 MIN, kuva 2
Kaurismäen Aki siinä pohjoisessa portugalissa kuvailee.
−
Melko hyvä: Keskimäärin kolme tähteä.
Kaunista musiikkia ja kauniita maisemia.
LIMBO, 9. MIN.
kuva 2.
Kaksi kollegaa valitsevat vihreästi ja menevät portaita. Elokuva hakee paikkaansa tieteiskauhun
parista. Matka on pitkä kuin viimeinen viikonloppu ennen Kelan tukia.
−
Melko hyvä: Kahdesta kolmeen tähteä raadilta. Martti Suosalosta plussaa.
STILL LIVES - KIIREHESSÄ LIIKKUMATOIN, 5 MIN.
Stop motion -animaatio esittelee muinaistaiteen figuriineja yllättävän eläväisesti.
−
Hyvä: Sai kolmesta neljään tähteä raadin arvioissa. Hauska, mutta ei tuo pöytään mitään uutta.
NAAMAJAINEN, 5 MIN
Suomalaisen animaatiokoulutuksen antia. Naamajaisella on synttärit ja sopiva naamari hukassa.
−
Hyvä: Sai keskimäärin kolmen tähden arvioita. Helposti lähestyttävä ja teknisesti komea suoritus.

KARHU, 18 MIN. kuva 3
Ruotsalaisohjaajan elokuva kertoo
tuottavuusvaatimusten paineesta ja luontosuhteen
railosta. Tai turreista ja häpeästä. Miten sen nyt
ottaa, 5/5 mahtava leffa.
−
Erinomainen: Sai kolme neljän tähden arviota ja
yhden täyden viiden tähden arvion.

kuva 3.

BLUESIA PIEKSÄMÄEN ASEMALLA, 17 MIN. kuva 4
Aki Kaurismäki jotenkin liittyy Juice Leskisen
kappaleeseen Bluesia Pieksämäen asemalla. Eihän
siinä mennyt kuin 24 vuotta saada tämä
konserttitallenne lyhytelokuvaksi.
Klassikkokamaa: Sai täydet viisi tähteä kaikilta
raatilaisilta.

kuva 4.
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Arvostelujen spatiaalisuus:
Google-tähtien jakautuminen Oulun yliopistossa
Vituttaa. Tämän piti olla (muka) hauska analyysi Google-arvostelujen jakautumisesta Oulun
alueella; kartta, josta olisit voinut katsoa oman asuinalueesi arvon Google-tähdissä mitattuna.
Suunnitelmat analyysia varten oli jo tehty ja valmistelut pitkällä. Sen toteuttaminen olisi vaatinut
datan keräämistä ja käsittelyä tuhansien kohteiden osalta, mutta olin valmis tekemään sen
(automatisoidusti, en manuaalisesti) paskan vitsin takia.
Tarkimmat lukijat ovat jo huomanneet, ettei viereisellä sivulla oleva kartta vastaa edellä
kuvailtua, vaan on siitä vain varjo. Miksi näin? Syy on yksinkertainen. Google on kuin
lohikäärme Smaug, joka makaa aarrevuorensa (tässä tapauksessa datavuoren) päällä, eikä jaa
sitä kenenkään kanssa. Toki pääsin tietoihin käsiksi, mutta vain kuuteenkymmeneen
kohteeseen kerrallaan, mikä ei paljon lohduta, kun arvosteltuja kohteita löytyy Oulun alueelta
nopeasti arvioiden useita tuhansia. Ongelmaa olisi ollut tietysti kierrettävissä muutamalla
ohjelmointitaikatempulla, mutta Googlelle ei riittänyt homman tekeminen vaikeaksi, kävi nimittäin
ilmi, että moinen laajamittainen datan kaapiminen Google Mapsista oli käyttöehtojen vastaista
(+ suunnittelemallani metodilla siitä olisi luultavasti jäänyt kiinni).
Ei siis tullut koko Oulun kattavaa analyysia. Lopetan aiheesta valittamisen tähän, että
voidaan siirtyä tarkastelemaan konkreettisia aikaansaannoksia. Analyysi-ideahan itsessään oli
hyvä (omasta mielestäni, muut voivat olla eri mieltä) ja sopi Mantsalehden syysnumeron
teemaan, joten päätin lopulta toteuttaa sen pienemmältä alueelta, jolta datan sai kerättyä
vähemmän väkivaltaisesti (tarkoittaen manuaalisesti). Rajasin tutkimusalueen Oulun yliopiston
pääkampukselle, tarkemmin Kaitoväylän, Yliopistokadun ja Linnanmaantien rajaamalle alueelle.
Jo tältä pieneltä pläntiltä löytyi peräti 23 kohdetta, joilla oli arvostelu Google Mapsissa. Näistä
kohteista tein vektoritason, jonka ajoin Kernel density -funktion läpi, tuloksena esillä oleva
tiheyspinta.
Heti ensimmäisellä vilkaisulla alkaa maantieteilijää huolettaa: arvostelujen perusteellahan
kiltahuoneemme sijaitsee Yliopiston kontekstissa aivan periferiassa! Tarkempi tarkastelu tosin
osoittaa, että samaan periferiaan kuuluu myös puolet muusta yliopistosta. Itse asiassa ainoa
massasta erottuva alue on yliopiston pääkäytävä, ja etenkin yliopiston ”ydin”, jolla on huikeat
2300–4000 Google-tähteä neliökilometrillä.
Mitä johtopäätöksiä aineistosta, sitten voidaan vetää? Nokkela opiskelija huomaa nopeasti,
ettei mitään. Nokkelampi opiskelija huomaa, että ylipäätään arvosteluja saaneet kohteet
(ravintolat, kahvilat, palvelupisteet) sijaitsevat varmaan pääkäytävän varrella. Kiero ja ovela
opiskelija puolestaan yrittää analyysin pohjalta neuvotella yliopistolta matalamman
kiltahuonevuokran periferia-argumentin perusteella. Jokainen tulkitkoon omalla tavallaan.

Arvio: suuret ideat joutuvat taipumaan kapitalismin edessä. mikä oikeus googlella on pimittää materiaalia,
joista saisi paskoja vitsejä? kompromisseista huolimatta viihdyttävää ja luovaa GIS-ohjelmiston käyttöä.
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perät syynissä
Pehmojen peppaderosominaisuudet on nyt altistettu kokeneen
arviointiraadin arvioivalle katseelle ja tunnustelulle. Lukija voi poimia omat
suosikkinsa lukuisten pyllyköiden joukosta. Yksityisyyden suojaamiseksi
pehmoeläimet esiintyvät jutussa nimettöminä tai niiden lempinimet on
muutettu. Eläimiä ei ole vahingoitettu kuvauksissa.
1.Persaus
Suuren täplikkään leopardimaisen pehmon suuri ja täplikäs perä on hyvin
muotoiltavissa. Lohtuominaisuuksiltaan täydellinen. Esteettinen; vastaa
renessanssiajan kauneusihanteita. ”Sehän on valtava.” (Arvostelijan spontaani
kommentti.)
/5
2. Persimoni
Mehevä, kaunis, kehittynyt, geometrisesti täydellinen pylly. Täydet
käytännöllispisteet: jääkarhu pysyy takapuolensa ansiosta tasapainossa sekä
istuma- että seisoma-asennossa. Miellyttävä ravistusääni aiheutuu helmistä
peräpäässä. Jos kapitalismi on luonut jotain hyvää, tässä se on.
/5
3.Hiissapylly
Kofeiiniaddiktin pehmolelun hiissapylly on pepun, selän ja hännän saumaton
liitto. Hyvin orgaaninen. Käytännöllinen leikeissä: pystyy hiissaamaan jämät
hännän alta mattoon niin, että lopputulos on puhdas. Klassisen kauneuden
mittari ei kuitenkaan tämän kohteen kohdalla värähdä.
/5
4.Kutsi
Lontoosta aikoinaan Suomeen
muuttaneen ”Hamley-karhun” (nimi muutettu) skonsseilla ruokittu muhkea
perä on ideaali rapsuteltava. Erinomainen moderni teddy. Hännännysä
kaartuu oikealle, mikä saattaa viestiä konservatiivisista arvoista. Halittava.
/5
5.Bylä
Valkoisen puudelipehmon etubylä on takabylää söpömpi, mutta ei paha
takaakaan päin. Pinta melko nuhjuinen; kovasti siis ollut hommia ja
rakkaudenosoituksia. Perässä useita paijaamaan houkuttelevia poimuja.
Ihanan pehmeä. Herättää hoivavietin.
/5
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6.Pebuliinit
Hamsterikaksikon pienet perät valloittavat söpöydellään. Mahtuvat
pienestäkin kolosta; nämä takapuolet eivät jää jumiin. Hännäntöpöt
kruunaavat kokonaisuuden. Molempiin kouriin.
/5
7. Hanuri
Kettupehmon perinteinen
hanuri soittelee illanratoksi vaikka Säkkijärven polkan. Petomaani kettu
hallitsee monet peräpäätemput. Karvoituksen hunajaisen oranssi väri hivelee
katsojan silmää. Tuntuma todella pehmoinen; häntä kulunut rakkaudesta.
/5
8.Perifeerinen osa
Käärmeen perifeerinen osa on suippo kuin mikä. Tuntuma karvaisen
pehmeä, jopa yllättävän lämmin ja lohduttava. Jokseenkin räikeä väri
soveltuisi paremmin sademetsäviidakkoon kuin Suomen harmauteen.
Pehmolelukorissa pyrkii kuristamaan muita pehmoja, mistä miinukset.
/5
9.Pepsa
Nahkakamelin nahkaelin on pinkeä ja kosketustuntumaltaan
odotuksenmukaisen nahkea. Väri trendikkään sinapinkeltainen. Häntä
liukasta narua. Uniikki; omalaatuisuuspisteitä. Pervohko kokonaisuus; ei
perheen pienimmille.
/5
10.Pepe
Tasainen, kankea takamus. Tämä willberg ei sovellu twerkkaamiseen mutta
flossaus onnistuu. Sopusuhtainen häntä luo kuitenkin soman vaikutelman,
mikä lisää pisteitä. Toisaalta hännän liimakiinnitys luo halvahkoa
vaikutelmaa muuten laadukkaassa pepussa.
/5
11.Lätty
Viisipäisellä porsaskäsinukella on vain yksi perä. Litteä, vaahtomuovilla
pehmustettu, nukkaantunut löprö ei houkuttele koskettamaan. Roikkoperä;
perselströmmi valuu sorkkia alemmaksi. Aika nasty.
/5
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12.Selänpää
Yoda (esiintyy omalla nimellään) ei ensi eikä toisellakaan näkymällä näytä
paljoa. Hiipan helmaa nostettaessa paljastuu ruskeaan keinokuituun verhottu
litteä suorakaide, jonka vaossa lepattaa tuotemerkki. Neutraali, tärkeilemätön
vaatimattomuus sopii omistajansa luonteeseen täydellisesti.
/5
13.Pyypyy
Pikkupehmon pyypyyssä on rohkea väritys. Pebukan sydäntrampstamp
ilmaisee halinallen maailmoja syleilevää rakkautta. Sopusuhtainen,
miellyttävä, pieneenkin kouraan sopiva peppandaaneri. Huomioitava
ominaisuus: twerkkaa myös spagaatissa.
/5
14. Pylkkä
Kulmikas, lyllertävä, ruusukuvioinen ihanuus. Tyttömäinen ja villainen.
Muotonsa säilyttävä, mutta ei liian napakka, vaan muotoutuu halijan
syleilyssä. Hännässä riittävästi volyymia.
/5

15. Rumppa
Lehmäpehmon bemariosasto on melkoisen
nukkaantunut kovassa käytössä. Kilometrit näkyvät, ja nauta istuukin ns.
ryppynsä päällä. Häntä liiskassa. ”Onhan se siis aika levee. Itse asiassa tosta ei
erota, mikä on perää ja mikä jotain muuta.” Kaikesta huolimatta aika symppis.
/5
16. Pymppy
Jäneksen pyöreähkö, napakan jämäkkä, sivuilta tasainen takapuoli saa kiitosta
silmää hivelestä muodostaan. Pehmoinen ja sileä pymppy istuu täydellisesti
kämmenelle. Miinusta hännän alapuolesta, joka muistuttaa kuvisluokan
pensseliä, sekä laastaritahrasta persposkella.
/5

-Kiisseli ja Pehmeä B
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Pahan mielen kolumni vol. 6
“Haluamme vain parantaa sivustomme kävijöiden
käyttäjäkokemusta näillä tiedoilla”, on kohtalaisen
yleisesti kuultu vastaus tähän. Eli aikooko MTV sitten
stereotyyppisesti tarjota Formula 1:stä miehille, The
Real Housewifes of Beverly Hillsiä naisille sekä
Emmerdalea “vanhuksille”, jos on heidän ikälaskujensa
mukaan vanha?
Suosikki mielenpahoituslähteeni Iltalehtikin on
lähtenyt mukaan linjalle, jota inhoan. Voisiko joku
kertoa minulle miksi joka helvetin paikkaan täytyy
nykyään luoda käyttäjätunnus? Iltalehden suhteen
tämä käyttäjätunnuksen luominen on jo naurettavaa,
sillä luomalla tunnuksen pääset lukemaan
kommenttikenttää sekä muutamia artikkeleita. Kyllä,
ah käyttäjätunnus sitä varten, että voi lukea Iltalehden
kommentteja. Mitä muuta voisikaan ihminen kaivata.

Tähän kolumniin ammennan voimaa vitutuksesta,
mielensäpahoituksesta ja epäreilusta maailmasta. Jos
on kauhea tosikko tai mielensäpahoittaja niin
ehdottomasti kannattaa lukea.
Talvi tulee, ulkona kun kulkee, niin jalka murtuu
kuin Vastaamon tietomurto. Missään eikä mikään ole
turvassa. Facebook, Google sekä hakkerit vaanivat.
Sitä voi miettiä sunnuntai-iltaisin, mitä kaikkea tietoa
itsestä löytyy suhteellisen helposti Internetin
syövereistä. Jos miettii yksityisyyttä nykyaikana,
tajuaa, että se on hyvin rajallista. Sen lisäksi, ettei voi
täydellisesti luottaa edes virallisten toimijoiden
tietosuojaan, niin olen hyvinkin varma, että minusta
on mahdollista koostaa tarkka profiili lempiruoista
lähtien, jos on vain tarpeeksi valmis käyttämään aikaa
tiedon tonkimiseen.
Ehkä eniten tässä kuviossa vituttaa se, että jotkut
(kuten edellä mainitut Facebook ja Google) tekevät
tiedoillani rahaa. Eikä siitä minulta ole kysytty, muuta
kuin kilometrien mittaisen “Hyväksyn nämä
käyttöehdot”-lomakkeen muodossa. Sitten nämä
yritykset kiemurtelevat kaikesta moraalisesta vastuusta
sanomalla, että “käyttäjän tulee lukea sopimus,
ymmärtääkseen mihin kaikkeen sitoutuu”. Tämä
onkin hienoa, kun koko sopimus on täynnä vaikein
sanamuodoin mahdollisimman pitkästi ja
pitkäveteisesti kirjoitettua tekstiä. Lähestulkoon
kaikki toimijat, jotka haluavat hyötyä sinun
tiedoistasi rahallisesti läväisevät eteesi yhtä pitkän
käyttöehtoromaanin kuin Tolstoin Sota ja rauha.

Toinen asia mikä näissä loputtomissa
käyttäjätunnusten merissä aiheuttaa harmaita hiuksia,
on se, että ne vaativat mitä typerimpiä salasanoja.
Tästä hyvänä esimerkkinä todettakoon Subway.
Saadakseni muutamia alekuponkeja ja subi-pisteitä,
tulee luoda salasana, joka sisältää isoja kirjaimia,
erityismerkkejä sekä numeroita. Sen tulee lisäksi olla
kuusi merkkiä pitkä sekä sisältää korkeintaan kaksi
samaa merkkiä peräkkäin. Koska Subway on
suhteellisen harvoin mielessäni, ei tällainen
salasanakaan siellä kauan pysy. Mutta täytyyhän
minun Subway-salasanani olla tietoturvallinen. Mitä
tekisinkään, jos joku varastaisi subi-pisteeni?
Hyvää juhannusta, pääsiäistä tai joulua kaikille!
Terveisin ajantajunsa menettänyt kolumnisti

Tähän pirullisen lisänsä tuovat kaikki paikat, joihin
täytyy kirjautua ja tietysti tyylillä “Anna koko nimesi,
syntymäaika, osoite, sukupuoli, jne”. Eli kun haluaa
käyttää esimerkiksi MTV:n Katsomoa, he haluavat
tietää osoitteesi, syntymävuotesi sekä sukupuolesi.
Mitä nämä sivustot näillä tiedoilla tekevät? Ja miten
näiden tietojen kysyminen hyödyttää minua tai
sinua?

Arvio:
Kolumni ei juurikaan tarjonnut kommentteja
Vastaamon tapaukseen, vaan siitä hypätään heti
suoraan muualle. Ihan kuin näin ison tapahtuman
voisi ohittaa vain yhdellä lauseella. Muutoin
tekstistä huokuu pahantuulisuus. Tätä lukiessa
maailma ei näy positiivisessa sävyssä. Paha
mielihän tästä tuli. Kolumnisti ei myöskään kerro
kuka on, mikä tarkoittaa sitä, että hän piileskelee
pelkurimaisesti anonyymiteetin suojissa.
Terveisin kolumnisti

Google tonkimassa
innokkaana tietojasi
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Suomen kielen yleishyödylliset kirosanat
(arvostelu ja käyttö)
"Paitsi parahduksiin ja noitumiseen, suomen kielen kirosanoja käytetään muun muassa
vahvistussanoina (helvetin hyvä), sävypartikkeleina tai ylimääräisinä lisäyksinä (No kerro jo jumalauta).
Kirosanoja voidaan käyttää myös kieltosanattomissa mutta merkitykseltään kielteisissä ilmauksissa, joita
Lari Kotilainen nimittää aggressiivisiksi (Vittu tästä jutusta kukaan tykkää)." (wikipedia)
Hitto
Hitto on kirosanojen markettiviini. Kevyt, jotkut
pitävät hädin tuskin kirosanana, mutta hitolla on
aikansa ja paikkansa. "Hyi hitto" kuvaa sukeltavaa
inhon tunnetta.
7/10

Paska
Vähemmän aggressioita ja enemmän pahaa mieltä
kuvaava sana. "Paska tilanne", "täyttä paskaa",
etenkin "voi paska" tukahtuneen epätoivon ilmaus.
"Paskanmarjat" vanhemman väestönosan suosima
variaatio.
8/10

Vittu
Ylikäytetty ja suurimman osan aikaa lähinnä
tympeä täytesana, oikein käytettynä melko häijyn
sävyinen. "No vittu nyt" käytössä iltayhdentoista ja
mahdollisesti alkoholin jälkeen kun joku alkaa
heittää lievästi närkästyttävää läppää.
6/10

Helvetti (helskutti, helevetti)
("Mitä helvettiä") Toimii parhaiten korostussanana.
"Helevetti" erityisen osuva variaatio. Helskutti
kuulostaa hölskyvältä.
8/10
Perse
Perse ei toimi parhaiten yksinään, se tarvii
kirosanakäytössä kaverin: "voi perse", jokin on
"perseestä". "Perse auki" tai "persaukinen" kuvaa
hyvin rahattomuuteen liittyvää turhautumista.
"Helevetin perse" korostaa molempien sanojen
parhaita puolia. Ehdottomasti hervottomin
variaatio "perskutarallaa."
7/10

Saatana (saakeli, saamari, samperi, saakuti)
("Ei saatana...") Vanhasta Raamatun käännöksestä,
paholainen. Monikäyttöinen, "ei kyykkyviiniosastoa vaan siinä yllä". Perinteinen ja toimiva.
9/10
Yleishyödyllisiä yhdistelmiä:
Vittusaatana
”Vittusaatana” ei ole kirosana vaan hyönteinen. Jos
asuntonsa nurkassa näkee ilkeän näköisen ötökän
jota ei tunnista, voi otuksesta käyttää alatyylistä
kattotermiä vittusaatana. ”Tuolla se on nyt joku
vittusaatana katossa!!”
8/10

Jumalauta (jumaliste, jumalauta)
Jumala+auta. Ei juma+lauta.
6/10
Perkele (perhana)
("No perhana!", "Kato perkele") Vanha kirosana,
lainattu balttilaisesta ukkosenjumalan nimestä jo
3000 vuotta sitten, yksinomaan kirosanakäyttöön.
Kirosanojen aatelia. Äänteellisesti aggressiivinen ja
erittäin monikäyttöinen. (Tästä haalarimerkkiidea: "Perkele - 3000 vuotta kansainvälistä
kanssakäymistä")
10/10

Juma-vitun-lauta
Paine rakentuu lausumisen aikana, kuvaa
tilannetta jossa vitutuskäyrä on noussut tasaisesti ja
kohtaa vihdoin napsahtamiseen johtavan rajaarvon.
9/10
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Syysaurinko lämmittää sateen jälkeen Yliopistokadun nurmea Oulun Linnanmaalla. Leppoisa ilta on
täydellinen Atlaksen Suurelle Ranskalaistestille. Testissä on kolme (enemmän tai vähemmän)
Ranskalaista osiota, joita testaamaan on kokoontunut sekalainen joukko kakskyt-jotain maantieteilijöitä
sekä yksi vieraileva kemisti. Haussa on täydellinen ranskalainen viini, ranskalainen alusasu ja
ranskalainen peruna.
Raatilaiset tunnustautuvat aivan tavallisiksi viininmaistelijoiksi vailla erikoistietämystä. Maut eroavat
toisistaan jonkin verran. Viinikategoriaan on valittu yksi “perusviini”, yksi muovipulloviini, yksi
alkoholiton ja neljäs pullo täysin ulkonäön perusteella. Viiniarvostelun tueksi raadille on tulostettu
eteensä Alko Oy:n käyttämiä viininluonnehdintatermejä selityksineen. Tuotteet esitellään järjestyksessä
parhaiten pisteytetystä surkeimpaan.
Aloitetaan!

JP. Chenet Cabarnet Syrah

Château Chaubinet

Viini valittiin pullon muodon perusteella
kyykkyhyllyltä.

Viini toimi testissä “perusviininä”
Raadin mielipiteet:
Hennon suklainen.
Hyökkäävä.
Hajusta tulee mieleen hylätty hillokellari.
Samanlainen rasvan maku kuin rasvaisessa
lihassa.
Metukkainen
Maussa laihaa mehukattia.
Aika rakastava.
Suu oli jotenkin tyhjempi kuin ennen
siemaisua.
Laksatiivinen.

Raadin luonnehdinta viinistä:
Viinin makuista.
Navetantaustamainen.
Perusviini hassussa pullossa.
Pullo on lanteikas.
Tarakalle sopiva.
Viinin kriteerit täyttävä, muttei erityinen.
Suositellaan nautittavaksi pyttipannun kanssa.
Tyydyttävä.
Maku: on.
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Zéra Cabarnet Sauvignon

Je Suis Rouge

Alkoholiton punaviini, jota ostaessa Alkon
henkilökunta esitti varoituksen viinin mausta.

Testin ainoa muovipullossa myytävä kyykkyviini.
Puolityhjää pulloa puristelevalla raadilla oli
seuraavaa sanottavaa:
Muumitikkarimainen.
Esanssin häivähdys.
Oh god!
Kuin uudenvuodenpäivä:
Siinä on aromia, mutta silti ihan hirvee krapula.
Hillomunkki.
Kompottinen.
Pullo on vahvasti polymeerinen.

Haju on anuksinen.
Maku on laihaa marjaetikkaa.
Samaa kuin pierua jois.
Kanervamainen. Ei se kukka vaan se juuri.
Koiranputkinen.
Joku sammal.
Hennon kangasmetsäinen.
Haju on kuin hengittäis kuumaa saunakiuasta
ja mustikkashottia samaan aikaan.

Siirrymme alusvaatteiden aikaan. Lievässä humalatilassa
raati valmistautuu seuraamaan pian alkavaa livelähetystä
suoraan Pariisin keskustasta. Isolta ruudulta näkyy
alusvaatevalmistaja
Etamin
uusimman
malliston
esittelytilaisuus.
Mantsalehden
artikkelia
varten,
mallistosta valittiin neljä arvosteltavaa tuotetta, jotka on
listattu alle lopullisessa pisteytysjärjestyksessä viinien
tapaan. Alusasut ovat luonnehdintasanojen näkökulmasta
oiva aihe. Ajatellaan vaikkapa värejä. Siispä on vain reilua
arvostella myös Etamin tuotteet viinitermistöllä.

KARAT Sujetador triángulo sin aros de encaje Fino
Antava.
Lahjanarumainen.
Nuudelimainen tai spagettinen.
Hauras.
Koiperhosmainen, yöperhosmainen, yökiitävä.
Polymeerinen ja ohut.
Ulkoasu on simpukkainen ja kähmivä.
Tarraava.
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PURE MESH Soutien-gorge corbeille sans coques
Nännimäinen.
Tissit on kivat.
Käsin kosketeltava.
Todella rehellinen.
Snellmannisen ohuen ohut.
Samea.
Äitelä.
Ryhditön.

CONTROL BY ETAM Combinette sculptante
- Maintien fort
Spandexmainen.
Pyöräasua muistuttava.
Notkea ja vaatimaton.
Puhdaspiirteinen.
Tumma, kireä ja pitkä.
Tasapainoinen.
Pesunkestävä.

102 Body plongeant en dentelle
Ilmava ja ontto.
Nymfimäinen.
Metsänneitoinen.
Keijukaismainen.
Ornamentaalinen ja eleganttinen.
Eläinsuomuinen.
Briossinen.
Ihan kivan näköinen.
En itse käyttäisi.

Tunnistettava aidon perunan maku, taidokas valmistus ja houkutteleva, parhaassa tapauksessa
kotitekoisen oloinen ulkonäkö olivat valttia, kun mantsalehden raati siirtyi testaamaan kauppojen
ranskalaisia perunoita. Tällä kertaa isot brändit kuten Mummo ja McCain kirivät kärkeen ja jättivät
taakseen kaupan oman tuotemerkin. Testin neljänneksi ranskalaiseksi valittiin Challenger-lajiketta
edustava, perusturvallinen sekä nostalginen, ranskalainen peruna. Perunat esitellään jälleen
järjestyksessä parhaasta surkeimpaan.
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McCain Golden Longs
Maistuu aktuaaliselta
mummolta.
Hoikka, mutta karhea.
Nikottava.
Nimen puolesta ontto.
Kasviöljyinen, rasvainen,
kasvimainen.
Pakasteinen.
Mummo on neutraali pehmeä,
tämä on tällainen luotettava.
Muodoton.

Mummon poimutetut
ranskanperunat
Vetinen ja rasvainen.
Haju on rapsiöljymäinen ja
aistittava, mutta
tunnistamaton.
Luuton.
Muotonsa pitävä.
Massamainen.
Rasvainen.
Häipyväinen.
Miksi vitussa me syödään
näitä?

Ranskalainen peruna
Peruna kävi uunissa yhtä
pitkään kuin muut
ranskanperunat.
Alkeellinen.
Puolikypsä ja puolimakea.
Voimakas suutuntuma.
Herneisä.
Maanläheinen.
Juureva ja mukulainen.
Rehellinen.
Markkinoimaton.
Mielummin söisin tätä
tuollaisenaan kuin noita Xtran
perunoita.

Xtra ranskanperunat
Jauhoinen ja puiseva.
Hyi vittu!!
Xtralaadun huomaa!
Maustamatonta perunamuusia tikkumuodossa.
Koheesioton.
Roteva, tasainen, paksu.
Käsiinmureneva.
Rasvaton verrattuna mummoon.
Suolaton.

Raati tyrkkää tyhjät lasinsa piakkoin santsikierrokselle. Myös ne punaviineistä piittaamattomat. Testin
tiukasta laatukriteeristä läpi pudonneet ranskalaiset katoavat ruoka-astiasta. Isolta ruudulta laitetaan
pyörimään Etamin mallistoesittely edelliseltä vuodelta. Illan vaihtuessa syysyöksi huomataan, että juuri
Château Chaubinet on päässyt loppumaan. Onneksi vuodenaika lopettaa saivartelun. On kylmä ja pimeä
ja jäljellä on vielä kaksi tyhjennettävää testipulloa. Alkoholittomaan viiniin kun ei vittu kosketa!

22

Arvostele-se-itse:
viinitermistön alkeet
suoraan alkon sivuilta

Täyteläinen
tanniininen
mustaherukkainen
kirsikkainen
hienostuneen mausteinen
kypsän marjainen
hennon laventelinen
tamminen
moniulotteinen
vadelmainen
mokkainen
luumuhilloinen
havuinen
silkkisen tanniininen
savuinen
pippurinen

aromikas
suklainen
lyijykynäinen
kevyen musteinen
viikunainen
kevyen kukkainen
tyylikkään nahkainen
hennon tallinen
satulanahkainen
rodukas
roteva
runsas
navetantaustainen
elegantti
pitkä
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Ultan Culver, omakuva.

Hyvää: rauhallinen tunnelma. tekstuurien käyttö tukee tunnelmaa.
Huomionarvoista: toimitus ei typoillut nimen kansa tällä kertaa.
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There once was a lively mouse called Mickey
who hit a cathouse looking for a quicky
The place had class,
but his coins were brass,
so all he got was a big blue hickey.

There once was a guinea chick called Maisie,
who had a reputation in crazy
Put on some rouge
said her marital douche,
and found his head in a pot of bolognese

There once was a lusty fellow called Kimble
who found in his loins, a queen-sized pimple
He went to a quack
and with a single hack,
gone was the lump and his manhood symbol.

There once was in Kent, this dude and his chick
who though it fun, to shoot a sex flick
The pair played rough,
and the film turned snuff,
so now doing life, was the dude and his dick.

There once was a naughty amish boy Tate,
who managed for his pleasure, to asphyxiate
But fate had a sword,
for his medical record,
stated a sentence: "Do not resuscitate"

Arvio: mitä helvettiä
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san
ott
ua
"Mun opintojen tulevaisuus ei kyl näytä kovin aurinkoiselta,
enemmänki hirmumyrskyltä"
"Mut vois vaikka heittää tonne loskalätäkköön ja musta ei tuntuis ees pahalta
-viini lämmittää mukavasti
"Nyt on kivaa, nyt ei enää oo kivaa, vituttaa!"
-lasku fuksiaisissa
"Mä voin nähdä tissit aina kun mä haluan."
-mantsatar
"Vois alottaa uuden lehden nimeltä Saatanan Morjens ja tunkee sitä
väkisin asuntoihi mis lukee ei mainoksia"

"Roosan tietämys on noissa juomissa ja mulla sitte vähä muissa aineissa."
-Fuksien egea-esittelyssä selväksi tullutta
"Mä en oo henkisesti kännissä mutta fyysisesti mä oon vitun kännissä"
-millainen känni kullakin fuksilla on suunnistuksessa
"Mää mielummin pittäisin teehetken Saatanan kanssa kiitos"
"Miks sulla ei enää oo possunhäntää?"
"Mä leikkasin sen irti koska kroatialainen vaihtari veteli sitä yks ilta"
“Jos haluut hävittää ruumiin silleen ettei siitä jää jälkiä nii se täytyy polttaa, mut
silleen et siihen lisää kokoajan palavaa materiaalia. Ei se yksin pala tarpeeks
kauan.”
"Se näyttää hedelmäiseltä"
"Nii sinäki"
-mantsakunkut keskustelee ystävänpäivänä
"Vittu tässä kirjassa on tiivistelmä!"
-Mantsatar huutaa kiltahuoneessa

Nostaa katseen ylös puhelimesta:
"Ainii, mulla piti olla tänää tehokas päivä."

"Meekkö nää oksentaa?"
"Eiku kuselle!"
-Graalin salaisuus
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muistoja syksyltä
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