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Ultan Culver, Jurase Park 2, konseptikuva karun todellisuuden vastapainoksi



Maantieteelliset rajat ovat tunnetusti vain sosiaalisia konstruktioita, joita tuotetaan jatkuvasti,
mutta juuri tässä ominaisuudessaan ne ovat mielenkiintoisia ja maantieteilijälle relevantteja. 

Tieteen ja todellisuuden rajat ovat asia erikseen - mutta rajoja yhtä kaikki. Talven pimeyden
pohtimisen sijaan tässä numerossa toimitus & vierailevat kirjoittajat syöksyivät pää edellä
kohti rajan toisia tulkintoja (ja niistä läpi). (Päätoimittaja muun muassa kulki yliopiston läpi
kuljettaen ja kuvaten  aurajuustokimpaletta "yliopiston auramittausten" tähden, mutta
homma ei ollut ihan niin kiintoisaa kuin olisi voinut kuvitella. Katso kuva 2.) Joko tämä on
tuoretta ja kaivattua tulkintaa termistöistä, tai sitten seinät vain kaatuvat toimituksen päälle
aika pahasti. Mutta se siitä, rajojen syvemmästä olemuksesta voitte lukea lisää sivuilta 22-24.
Pitkien iltojen ratoksi voi ottaa inspiraatiota mantsalaisilta alkemisteilta (s.20-21), ja
monenlaisiin pulmiin enemmän tai vähemmän relevantteja ratkaisuja voi löytää sivuilta 16-
19. 

Mantsalehti ei nimestään huolimatta ole maantieteellinen julkaisu, joten kaikki artikkelien
yhteydet mihinkään todelliseen ovat täysin sattumanvaraisia, eikä todennäköisyyksiä ole
laskettu. Tai, no, hallitusesittelyihin (s.  10-13) on ihan oikeasti haastateltu uutta hallitusta
eksistentiaalisilla kysymyksillä. Viihtykää.

-Siina

kuva 1. stock photo hakusanalla "mystic"

PÄÄKIRJOITUS

kuva 2. aurajuuston kiilto kertoo
"epätavallisesta aktiviteetista", niin
kuin siitä, että toimittaja ottaa kuvia
aurajuustosta.



Atlas merkitsee meille jokaiselle jotain erilaista. Mulle itselleni Atlas oli pienenä, ujona
fuksipallerona hyppäys uuteen maailmaan: Atlaksen kautta oon päässyt tutustumaan aivan
mahtaviin tyyppeihin ja saanut huikeita muistoja monista tapahtumista. Ja mikä tärkeintä:
ensimmäisestä päivästä saakka oon tuntenut, että saan olla täällä just omana itsenäni.
Haluankin kantaa oman korteni kekoon siinä, että Atlaksessa kaikilla olisi mahdollisimman
hyvä olla. Tähän tarvitaan meitä kaikkia, ja toivoisinkin erityisesti yhtä asiaa: palautetta.
Vaikka palautteen antaminen saattaa joskus tuntua turhalta, voidaan palautteella saada aikaan
huomattavaa muutosta. Atlaksen palautekanava uudistettiin viime syksynä: nettisivujen kautta
Atlakselle voi antaa palautetta anonyymisti ja sinne tullut palaute käydään läpi jokaisessa
hallituksen kokouksessa. Tämän lisäksi vuosittainen palautepäivä ei ole kadonnut minnekään.
Ja jos joku sattuu bongaamaan allekirjoittaneen maskin takaa, tulkaa kertomaan mietteenne
myös päin naamaa! 
Tää kulunut vuosi on ollut meille kaikille omalla tavalla raskas ja vielä pitäisi jaksaa. Tsemppiä
kaikille etäilyyn, pysykää terveinä ja nauttikaa näistä alkavista auringonpaisteista, ja
toivottavasti päästään mahdollisimman pian näkemään kiltiksellä ja tapahtumissa!

Tanja

Mitä yhteistä on PJ-palstalla ja kandilla? No ainakin se, että
allekirjoittaneella ei ole hajuakaan siitä mitä kumpaankaan
pitäisi kirjoittaa. Ajattelin siis aloittaa sieltä missä aita on
matalimmillaan, eli esitellä itseni. Hei, mää oon Tanja!
Kolmannen vuoden AA-mantsalainen, oululaistunut
raahelainen ja kouluhommien välttelyn ammattilainen. 
Mietin pitkään, mistä haluaisin kirjoittaa tähän. Astrologia ja
rajatieto eivät kuulu tietämyksen erikoisaloihini ja koronasta
nyt ei kukaan enää tässä vaiheessa halua kuulla sanaakaan.
Hetken harkitsin jatkavani Pauliinan viimevuotista perinnettä
antaa vinkkejä opiskelijoiden hyvinvointiin ja kaikkeen
muuhun kivaan. Koska omat stressinhallintakeinoni kuitenkin
koostuvat lähinnä kokkiohjelmien (liiallisesta) katsomisesta,
herkkujen ylikulutuksesta ja Instagramin koiravideoiden
selaamisesta puoli tuntia putkeen, päätin lopulta jättää vinkit
sikseen. Sitten lopulta tajusin, että määhän voisin puhua
hieman Atlaksesta!

PJ-PALSTA







”Qi.” – ”Qi?!” – ”Qi!”… Asumisviihtyvyyden, arkkitehtuurin ja estetiikan, on lukuisissa tutkimuksissa
todettu kontribuoivan ihmisen kokonaisterveyteen. Käsitys juontuu länsimaisessa kulttuurissa jo
antiikin aikoihin, jolloin kultainen leikkaus ja perspektiivi valjastettiin kaupunkirakentamiseen
harmonista mielentilaa etsiessä. Temppelit, palatsit, agorat ja forumit kohosivat kaikki Kreikan
klassisella kaudella muotoutuneiden periaatteiden mukaan. ”Suhde, liike ja tasapaino” ovat oppi-
isänä nähtävillä vielä 1900-luvunkin neoklassisessa rakennustyylissä, jota Oulussa edustaa
muiden muassa Kaarlenholvi – rakennus, jonka anniskeluravintola nykyisellään tunnetaan
erinäisten puoliakateemisten alakulttuurien tyyssijana.
    Vastaavaa orientaalista viisautta taasen edustaa kiinalainen ”feng-shui” eli ”tuuli-vesi-oppi”, jolla
on tuhansien vuosien historia eri oppien kokonaisuutena. Näiden oppien päämäärä oli paitsi toimia
eräänlaisena uskonjärjestelmänä, myös opastaa ihminen järjestämään elämänsä harmonisesti
luonnon kanssa. Feng-shuissa yhdistyy paitsi arkkitehtuuria ja sisustustaitoa, myös länsimaisen
”ration” ulkopuolelle jäävää mystiikkaa. Paljon myöhemmin tuli feng-shui-opin viisauksia yleiseen
tietoon myös meillä lännessä, kun ne salakuljetettiin IKEA:n katalogeissa, kulutuspositiivisen
näkemyksen kera ihmisten koteihin.
    Sitten asiaan. Viihtyvyyden ja siitä mahdollisesti saatavan immateriaalisen hyödyn (innovoinnin)
toivossa lähdimme kiltavastaavat, back-to-back, yhdessätuumin etsimään ratkaisuja, joilla
kiltahuoneen energiat saataisiin virtaamaan mustaksi valkoiselle kanssaopiskelijoiden .docx -
tiedostoihin. Mutta, koska tuoreet kiltisvastaavat ovat kovaksikeitetty luonnontieteilijä ja
helsinkiläinen hipsteri, emme tyytyneet konformoitumaan kapitalismin saastuttamaan länsimaiseen
pick ’n’ choose -tyyppiseen pöhinään, vaan palasimme feng-shuin juurille, harmoniaan ja rauhaan.

“May the Qi be with you”
Mystistä Qi-energiaa kuvaillaan kuin Voiman midi-chloriantteja. Se virtaa kaikkialla niin elollisessa,
kuin elottomassakin luonnossa – kuitenkin etevimmin ilmassa ja vedessä. Qi’llä, hieman niin kuin
Voimallakin, on hyvä (sheng) ja paha (sha) puoli, jotka vaikuttavat ihmisen mielentilaan. Mieli ja
ruumis ovat kiinalaisessa lääketieteessä ja elämänfilosofiassa (ks. taolaisuus) kiinteä kokonaisuus,
joten energiatasapainon puutostiloilla voidaan katsoa olevan vakavia fysiologisiakin seurauksia.
Tässä valossa ei siis olekaan yllätys, että feng-shuin mukaan qi’n virtauksen katkeaminen voi
johtaa pahimmillaan jopa kuolemaan. Siksi on tärkeää, että qi’n kulku mahdollistetaan ja sitä
manipuloidaan positiiviseen muotoon. 
    Sheng-qi virtaa hitaasti meanderoiden eteenpäin luoden harmoniaa ja positiivista pöhinää. Sen
kulkua voidaan edistää esimerkiksi valoisien ja avoimien tilojen sekä positiivisten symboleiden
avulla. Jokaisessa huoneessa tulisi olla myös jokin vesielementti. Negatiivisen sha-qin virta
puolestaan on nopeaa ja väkivaltaista. Pitkät suorat linjat ja suuret ikkunat mahdollistavat pahan
qi’n rajun kertymisen, minkä lisäksi erilaiset virtausta rikkovat objektit ja symbolit heikentävät qi’n
laatua.
Tarkempi tarkastelu osoittaa, että kiltakommuunimme on suoranainen pahan qi’n luvattu maa.
Suora pääkäytävä mahdollistaa qi’n nopean ja rajun virtaamisen koko kommuunin läpi.
Projektorihuoneen koko ja isot ikkunat johtavavat aivan liian voimakkaaseen qi’n kertymiseen,
eivätkä sisustus ja huonekalujen heikko sijoittelu auta asiaa. Koko kommuunin katto on täynnä
epämääräistä ryönää, joka tarpeettomasti lisää qi’n painetta. Henkilökohtaisesti pitäisimme myös
Pahvi-Sillanpäätä negatiivisen symbolisen qi’n lähteenä.

Kiltakommuuni qi -energian valuma-alueena



Koska kommuuni on arkkitehtonisesta näkökulmasta neuvostohenkisen ”katastrofityylisuunnan”
ympäröimä ja sisustuskin koostuu kaatopaikan eklektisestä sesonkishoppauksesta, jää qi-
mestarien työksi lähinnä kriisinhallinta rajallisin vaihtoehdoin. Ensiksikin asentaisimme
helmiverhoja tasavälein neutralisoimaan keskikäytävän dominoivaa ”hulevesiefektiä”. Helmi- tai
juuttikaistaleverhoista hyötyisivät myös funktionalistisen tyylin sanelemat kolossaaliset ikkuna-
aukot projektorihuoneessa. Markan rihkamaa on muutenkin suositeltavaa ripustella sinne tänne,
jotta qi’n vertikaalinen tasapaino säilyy siedettävänä.
    Seuraavaksi taikasauva kääntyisi luonnollisesti irtaimistoon, jota kommuunin huoneisiin on
kerätty ylenpalttisesti. Huonekaluja olisi toden totta syytä karsia ja korvata vähemmän kulmikkailla
ratkaisuilla – vaikkapa Aarnion pallotuoleilla tai modernin kalifornialaisen ajatuspajan symboleilla eli
säkkituoleilla. Tässä suhteessa itämainen filosofia ja marxilaisuus yhtyvät saman ajatusvarjon alle
– materiaalisen pääoman kasaantuminen tuottaa vakavia henkisiä ongelmia.

Symboliset esineet ovat myös läsnä qi’n
liikkeissä. Lihapullarajoitukset ja armahdetut
iskelmälaulaja -ihmisperseet tulisi korvata
ylevämmillä sloganeilla ja esikuvilla (kuva 1).
Sukelluspukuun sonnustautunutta
selkärangatonta nisäkästä ja nurkan
pahvista kammotusta tasapainottavat
palkintopokaalit, etenkin majesteetillinen
umpihankifutiksen kiertopalkinto. Toki
seiniltä löytyy myös maantieteen
ajankohtaistutkimuksen juhlituimpia kasvoja.
Loppusilauksena ottaisimme käyttöön
tasapainottavan vesielementin –
kommuuniin lisää kahvinjuontia ja
vesikannuterapiaa (kuva 2). 

 kuva 2. Qiltavastaava hoitaa pahaa qi’tä
proaktiivisesti vesielementtiä hyödyntäen.

kuva 1. Kiltahuoneen
symboliset esineet.



1.Puheenjohtaja
Tanja Rautio, kolmonen, Raahe
Mikä on elämän tarkoitus?
Kuun vektoriradan kulman ja tähtien
aseman huomioiden, erittäin tarkasti
punniten asian sosio-spatiaalisia
piirteitä ja skaaloja, minun on täten
todettava kysymyksenne olevan erittäin
hyvä. Kysyisitkö kuitenkin jonkin toisen?

2. Varapuheenjohtaja:
Tom-Erik "Tomppa" Toikka,
3. vuosikurssi, Helsinki
Onko sinulla oikeus onneen vai
pitääkö se ansaita?
Onni on kuulemma sitä ettei vituta ihan
joka päivä. "Oikeus" onneen on
kuitenkin ongelmallinen sana. Ei
minulla ole oikeutta onneen, mutta saa
sitä tavoitella jos haluaa. Eikä onnea voi
ostaa, mutta voi sitä kyllä vuokrata
kymmeneksi minuutiksi.

3. Sihteeri:
Oskari Arvela, 1. vuosikurssi ja Lahti.
Mikä on olemisen ja elämisen
välinen ero?
Olla voi yksin kotonakin, mutta
elämiseen tarvii jotain sisältöä. Siispä
mä oon nyt vasta opiskelija, mut ehkä
joskus pääsen vielä tapahtumiin ja
alkaa opiskelijaelämä.

4. Taloudenhoitaja:
Saara Hänninen, 3.vsk, Vantaa
Millä elämän arvo mitataan?
Elämiä on erilaisia, ja eri ihmiset arvottavat
sen eri tavoin. Tästä syystä elämän arvon
mittaamista voi verrata perunoihin. On
isoja ja pieniä perunoita. Lohkoperunoita,
kermaperunoita, ristikkoperunoita
 tikkuperunoita. Keitettyjä ja paistettuja
perunoita, jopa perunamuusia. Jokainen
peruna on erilainen, mutta itsessään yhtä
arvokas ja merkityksellinen.

5. Edunvalvontavastaava:
Aarne Tähtimeri, 3. Helsinki
Mikä on ihmiskunnan suurin virhe?
Vaikea noista on päättää, mutta kaiketi
kaikki alkoi kahdelle jalalle nousemisesta.

6. Jäsen- ja tietosuojavastaava:
Laura Raitavuo, 2. vsk, Oulu
Onko ihmiskunta matkalla oikeaan
vai väärään suuntaan?
Se on vielä vaikea sanoa kumpaan
suuntaan olemmekaan matkalla (kunhan
kahvi ei ole loppunut), mutta suomalaisena
sanottakoon vain, että eteenpäin sanoi
mummo lumessa.

HALLITUSESITTELY 2021
Atlaksen uusi hallitus tervehtii teitä vastaamalla toimituksen laatimiin pieniin

eksistentiaalisiin kysymyksiin. Toivottakaamme heille mitä parhainta karmaa yhteisten
asioiden hoitoon vuoteen 2021! Naamasto numeroituna löytyy sivuilta 14-15



OLuT-vastaavat:
4. Saara Hänninen
8. Pauliina Järvinen, 5.vsk, Evijärvi.
Miksi tämä hetki tapahtuu nyt?
Loistava kysymys, johon itsekin tällä
hetkellä mietin vastausta. Tiputin
nimittäin just tänään puhelimen maahan,
ja näyttö meni paskaks mutta
panssarilasi ei, ja mietin kieltämättä että
miksi se hetki tapahtui juuri nyt. Ehkä
hetki tapahtuu nyt kun ei ollut
muutakaan hetkeä, joka olisi tapahtunut
tilalla?

Tapahtumavastaavat:
10. Sara Solastie, lempinimellä Solis! 
1. vuosikurssi, kotipaikkakunta Helsinki!
Annetaanko meille tarpeeksi aikaa?
Aika on ihmisen tärkeimpiä resursseja,
miten sen vietät, ratkaisee kaiken.
Jokainen annettu hetki voi olla arvokas —
ihmissuhteelle, oppimiselle tai itselle.
Tunti oikein käytettynä voi olla seuraavalle
tunnille crucial. Joten aika tulisi käyttää
harkiten, mutta myös vapaasti. Se virtaa
meissä, antaen jatkuvasti mahdollisuuksia
uuteen ja uudistumiseen.
Se, onko aikaa riittävästi, on kiinni sinusta.

11. Joni Viitala, 2. vsk, Paska kaupunni.
Onko vapaa tahto illuusio?
Vapaa tahto on illuusio jos uskoo
kohtaloon, sattumaan tai kausaaliseen
determinismiin. Mielestäni ihmisellä on
vapaa tahto päättää valinnoistaan ja
elämän kulustaan mutta toisaalta näihin
päätöksiin ja kulkusuuntiin vaikuttavat
taustalla omat kokemukset, mielikuvat ja
rajoitteet. Voisin vapaasta tahdosta näin
oululaisena hypätä Merikoskeen mutta en
sitä silti tee, koska minulle on alitajuntaan
kerrottu veden olevan kylmää ja märkää.
Mielipidettäni ja päätöstäni on siis
muokattu ulkoisten tekijöiden kautta.

12. Kielo Kukkala, 1. vsk, Kuopion seudut
Mitä on aika?
Aika on fundamentaalisesti olematonta,
mutta ainakin luomamme konsepti siitä
auttaa pysymään edes joten kuten
päiväjärjestyksessä myös läpi pimeiden
talvien ja sosiaalisen eristäytymisen.

9. Graafikko & Mantsalehden
päätoimittaja:
Siina-Elina Sipilä, 3. vsk, Oulu.
Kehittääkö kärsimys ihmistä?
Jos selviää kärsimyksestä, siitä voi
parhaimmillaan oppia jotain. Kärsimys ei
sinällään kuitenkaan kehitä ihmistä.

Mantsalehden toimittajat &
tilavastaavat:
5. Aarne Tähtimeri & 14. Elmeri Viuho

7. Tiedotusvastaava:
Heta, kolmas vuosi, Oulu/Oulunsalo (jos
joku väittää muuta, älkää uskoko)
Onko se, mitä näemme, todellisuus,
vai vain mielemme tuote? 
Ei kumpaakaan ja molempia. En olis
huolissaan vaikka näkisin
vaaleanpunaisten elefanttien paraatin tai
raidallisen kissan neuvomassa tietä



15. Urheiluvastaava:
Eino Jauhiainen, 1.vk, Kiuruvesi
Onko hot dog voileipä?
Jos hodari olisi voi voileipä niin sit olis
myös makkara, ympärillä oleva sämpylä 
ei makkaraa voileiväks tee

17. EGEA-vastaava:
Jenni Honkanen, 3. vuosikurssi, Lahesta.
Minne koet olevasi matkalla?
Tällä hetkellä kartta ja kompassi ovat
hiukan hukassa sekä kiitoradat
maailman ääriin suljettuina. Toistaiseksi
matkani kohde taitaa siis enimmillään
olla lähikaupan karkkihylly.

14. Webmaster:
Elmeri Viuho, 3. vuosikurssi, Tampere (jos
saa saivarella niin Oulussahan tässä
ollaan kirjoilla).
Korruptoiko absoluuttinen valta
absoluuttisesti?
Ei, itse asiassa päinvastoin, absoluuttinen
valta ei korruptoi millään tavoin.
Korruptoituminen voidaan ymmärtää
vallan väärinkäyttönä tai jonkinlaisena
moraalisena turmeltumisena, mutta kuka
määrittää, mikä on väärinkäyttöä tai
turmeltumista. Reaalimaailmassa hyvä ja
paha, oikea ja väärä muodostuvat
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa,
mutta kysymyksen hypoteettisella
henkilöllä on absoluuttinen valta, joka
absoluuttisena sisältää myös vallan
määritellä, mikä on väärinkäyttöä tai
turmeltumista. Absoluuttisen vallan
omaava henkilön ei siis voi olla
korruptoitunut (ellei hän itse niin päätä).
Onko vastaukseni joutavaa semanttista
paskaa? Kyllä, mutta tyhmiin
hypoteettisiin kysymyksiin saa tyhmiä
hypoteettisia vastauksia. 
(toim. huom. kysymyksen laatija on
kysymykseen vastaaja)

16. Loimu-vastaava:
Anna-Riina Vähämetsä, 3. Vuosikurssin
opiskelija, Hailuodosta tulen, tuosta
Perämeren suurimmasta saaresta. 
Onko onnellisuus vain kemikaalien
kiertoa kehoissamme?
Mielenkiintoinen kysymys, sanoisin että
onnellisuus on paljonkin enemmän, se
vaatii kosketusta, ystävien läsnäoloa ja
hyvvää suklaata, aina sillon tällön.

13. Kulttuurivastaava:
Sara Kalsta, vk2020, Helsinki
Mikä on taiteen ja ei-taiteen välinen
raja?
Amerikkalainen filosofi Morris Weitz
väittää, että kysymys taiteen ja ei-taiteen
välisestä rajasta on virheellinen, koska
kriteereitä sille mikä on taidetta ja mikä ei
on niin haastavaa määritellä. Olen joskus
käynyt Kiasmassa tuijottamassa kiveä.



21. Kv-vastaava: 
Anna Rönnqvist, 2. vsk, kotoisin
Siilinjärveltä Pohjois-Savosta.
Onko parempi olla iso kala pienessä
lammessa vai pieni kala isossa
lammessa?
Hmm, vaikea kysymys.
Kotipaikkakuntaani pohjaten olisi
varmaan kaikista kamalinta olla siili
järvessä. Tai no mistäs minä tiiän.
Suattaispa olla, vuan suattaispa olla
olemattakkii.

22. Vuosijuhlavastaava:
Emilia "Emppu" Timlin, 5.vsk, Lohtaja.
Onko suurempaa tarkoitusta?
Kemialliset aineet jotenkin päätyi yhteen
ja oppi lisääntymään. Siitä huolimatta
asiat menee aina kohti suurempaa
epäjärjestystä. Eli ei ole.

18. PSMS-vastaava:
Samuli ’Samppa’ Taanila, 5vk, Nivala.
 Jos sinusta olisi olemassa
täydellinen klooni, olisiko se sinä?
Käyttäytyisikö täydellinen klooni
samalla tavalla kuin sinä?
Käyttäytyisikö se eri tavalla kuin
sinä? Jos se käyttäytyisi eri tavalla,
olisiko se silti sinä? Missä vaiheessa
se ei enää olisi sinä?
On olemassa kaksi asiaa mistä mulla
menee aivot solmuun - aikamatkailu ja
täydellisen kloonin paradoksi. Tällä
hetkellä mietinkin enemmän sitä, miten
hauskaa kaljaseuraa täydellinen kloonini
voisi olla.

Yhdenvertaisuusvastaavat:
7. Heta Martinmäki
2.Tom-Erik Toikka
19. Inka Hulmi, 4 vsk., Nurmijärvi
Mikä tekee sinusta erityisen?
Olen hyvä unohtamaan asioita (tähänkin
vastaaminen meinasi unohtua :))
20. Anna Virtanen, 3 vuosi, Hämeenlinna
Miksi?
Sanotaanko nyt näin, että tarkoitushan
oli alunperin olla mahdollisimman
kaukana Suomesta tällä hetkellä, mutta
huolehditaan nyt sitten, että korona vie
kaikilta yhdenvertaisesti hauskuuden.



ATLAKSEN HALLITUS 2021
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1.Mikä on mantsalaiselle tyypillisin chackra?
-Chakroja eli energiapyörteitä on
tunnetuimman järjestelmän mukaan kaikilla
seitsemän. Madame vastaa, että
mantsalaisella pitäisi parhaten virrata
otsachakrna, joka auttaa näkemään asioiden
kokonaiskuvaa. Tämän palstan muiden
kysymysten perusteella kuitenkin vaikuttaa
lähinnä, että alemman kehon chakroissa on
monella mantsalaisella selkeitä puutteita
energiapyörän pyörimisessä.

2.Mikä avuksi moyivaatiopulaan?
-Keksi vaikka lisää kysymyksiä
mantsalehteen. Luovuudesta se sisäinen
moyivaatio lähtee käyntiin!

3.Onkohan tuonpuoleisessakin olemassa
luokkayhteiskunta? Pelottaa ajatus olla
ikuisesti Kelapummi-sielu :O
-Hyvä Kelapummi-sielu,
luokkayhteiskunnan positiivinen puolihan
on se, että pummikavereita löytyy aina
lähimmästä kapakasta tai vaikkapa matalan
budjetin harrastustoiminnasta. 
 Asiantuntija-aseman taakkakaan ei paina
harteillasi etkä turhaan riko selkääsi
varastötyöntekijänä. Älä siis pelkää
seuraavaa pummielämääsi vaan syleile sitä
täysin rinnoin kaikkine luontaisetuineen.

4.Taloyhtiöni katolle asennettiin 5G antenni
viime kuussa ja olen yhtäkkiä alkanut
näkemään tummia hahmoja huoneessani.
Kuulen myös usein kaikuvia ääniä nukkumaan
mennessäni. Mitä ihmettä voin tehdä tälle?
-Kiitos kysymyksestäsi! Kehotan, että
valmistaudut maailmasi romahtamiseen (tai
laajentumiseen...), sillä 6G -teknologia on jo
kehitteillä. Kokeile keittää tummille
hahmoille kahvit.

5.Jos Igor olisi jumala, minkä jutun jumala hän
olisi?
-Kirjoittajalta on lipsahtanut kysymykseensä
sekä kirjoitus-, että asiavirhe. Kysymyksen
konditionaali on tarpeeton, sillä Igor on
jumalolento, kiltahuoneen ikuinen vartija.
Asiavirhe puolestaan syntyy siitä, että kysyjä
olettaa Igorin olevan osa laajempaa
pantheonia. Tosiasiahan on, että Igor on
yksin Iankaikkinen, eikä siten tarvitse
erityistäalaa tai toimintapiiriä.

5 ja ⅗. Miten tehdä gradu valmiiksi?
-Voit aloittaa uhraamalla Igorille viinapullon
tasaisin väliajoin, sanokaamme kerran
viikossa. Uhrilahjat voit jättää kiltahuoneen
alakaappiin – Madame kyllä hoitaa loput!

Madame Mantza on pseudotieteellisestä yhteisöstä riippumaton kosmisen totuuden monialainen
tulkitsija. Hänellä on ylivertainen kyky kokea ihmiset yksilöinä kosmisessa kokonaisuudessa.
Madame ei näe kovia rajoja kuin ihmisten ajatuksissa ja pyrkiikin työssään tuomaan
maailmanyhteisöä kiinteämmin yhteen. Madame Mantza on kiinni modernin elämän pulssissa,
mutta hän näkee ympäristönsä tila-aikarajoitteiden taakse ja onnistuu näin valjastamaan
arkeeista primaalienergiaa yhteiskunnan avohaavojen parantamiseen.

Madame Manza vastaa



9.Miten saada?
-Seksi on vähän kuten nallekarkit - se kun
ei jakaudu tasan kaikkien kesken. Toisaalta
se on kuin raha, sillä oikeissa olosuhteissa
sitä voi painaa lisää ja lisää, niin kauan
kunnes muodostuu inflaatio ja kiinnostus
moiseen lakkaa (kunnes taas tekee mieli).
Mitään kaavaa seksin saamiseen ei ole eikä
sellaista oikeastaan tule etsiä. Ranskalainen
runoilija Baudelaire kirjoitti aikanaan, että
“mitä enemmän ihminen kirjoittaa runoja,
sitä vähemmän hän nussii”, eli sillä Madame
ei ainakaan lähtisi liikkeelle.

10. Hyvä Madame Manza, olen kuullut
useamman kerran ihmisten kertovan
kauhujuttuja tähtimerkistäni eritoten
parisuhdeasioissa. Olenko tuomittu vaeltamaan
tämänpuoleisen elämäni yksin? Tuleeko minun
piilottaa tähtimerkkini ja alkaa viettämään
valesyntymäpäivää? Auta,, terveisin
nimimerkki jellonashotti96
-Hyvä jellonashotti96, jokaisella merkillä
on omat heikkoutensa ja vahvuutensa.
Ihmiset, jotka ripustautuvat
aurinkomerkkien stereotypioihin, eivät ole
aikasi arvoisia. Etsi joku, joka arvostaa sinua
tähtikarttasi muodostamana
kokonaisuutena. Aloita siitä, että selvität
ainakin tunne-elämälle tärkeät kuumerkkisi
ja venusmerkkisi: voit valaista nälvijää, että
vaikkapa kieroilevana pidetyn skorpionin
(tai vaativan leijonan) ominaisuuksiasi
tasapainottaa kuumerkkisi, vakaa ja
tasapainoinen härkä ja suoraviivaisuutta
arvostava oinas venuksessa.

6. Miksi ritvan poika on ritvan poika? onko
olemassa tämä ritva? missä on ritva?
-Seksilelujen matriarkka siirtyi kosteammille
laitumille todennäköisesti jo kauan ennen
opintojesi alkuajankohtaa. Hieman tämän
yllättävän katoamisen jälkeen, ilmestyi ritvan
poika kiltahuoneen pöydälle, kapaloituna
kosteaan froteepyyhkeeseen.

7. Mun kaukosäädin ei toimi kunnolla. Painan
lisää volymea, niin se saattaa heittää toiselle
kanavalle. Koitan katsoa infoa, niin lisää
volymea. Epäilen että se on riivattu. Mitä tehdä?
-Hei. Kaukosäätimesi ei ole riivattu, se vain
tarvitsee hellempää kosketusta ja runsaasti
liukuvoiteita. Kannattaa myös muistaa, että
parhainta suorituskykyä kaukosäätimeltä voi
odottaa heti aamuisin tai sitten päiväunien
jälkeen.

8.Nyt sanon suoraan. Olen totaalisen kyllästynyt
pettymään ihmissuhteissani ja ennen kuin
luovutan pysyvästi annan VIIMEISEN
KERRAN!! mahdollisuuden itselleni löytää
elämäni kumppanin. Sanot minulle
sielunkumppanini puhelinnumeron NYT ja
minä soitan siihen. JOS sieltä ei löydy
sielunkumppania, olen ikuisesti sinkku ja sillä
selvä. Vihjeitä sulle sinne: syntymäpäivä
21.09.1998. lempiväri musta, vasenkätinen.
-Harmillista, että olet kokenut pettymyksiä
rakkauden polulla, mutta tietoturvasyistä
Madame ei kyllä pysty tässä jakamaan
henkilökohtaisia puhelinnumeroita. Voit
kuitenkin koettaa ottaa henkilö x:ään
yhteyttä savumerkeillä. Lisää nuotioon maca-
juurta, fenkolia ja vielä muutama
makkarapaketti mustan värin
aikaansaamiseksi. Mikäli näilläkään ei lähde
niin muista, että kaukosäädintä voi pitää
myös vasemmassa kädessä.



11.Voinko vaikuttaa valmistumiseeni saamalla
pelkkiä onnennumeroita kursseistani? Pyydän
pikaista vastausta, jotta tiedän uusinko tenttini
vai en.
-Yliopistoarvosanoista ainoastaan 5
aiheuttaa positiivisia kosmisia värähtelyitä,
mutta niitä ilmankin kyllä tulee toimeen.
Universaali tosiasiahan on, että
valmistuminen on oma tieteenlajinsa, jolla
ei ole osaa eikä arpaa todellisen akateemisen
menestyksen kanssa - siinä meillä
mantzalaisillakin on opittavaa AMK:siin
sisariin ja veljiimme verrattuna. Toisaalta
ateriatuet ja akateeminen homekorvaisuus
ovat myös kiva vaihtoehto.

12.miten keittää täydellistä kahvia?
-Huom: vettä lisätään erillisellä kannulla, ei
keittimen omalla kahvikannulla. Veden ja
kahvin suhde on herkkä, perussääntönä 1
mitta vettä / 1 mitta puruja, mutta suuria
eriä keitettäessä puruja käytetään
vähemmän: esim. 10 mitalliseen vettä riittää
noin 8 mitallista puruja riippuen kahvin
laadusta. Meillä laatu on hyvä. Keittimessä
on ajastettu katkaisin, mutta tyhjää kannua
ei jätetä kuumalle levylle! Viimeisenä
kahvia ottava huolehtii suodatinpussin
roskikseen ja huuhtelee kannun.

13.Musta tuntuu, että kiltahuoneella
kummittelee. halituksen pitäis tehdä asialle
jotaki
-Välitetään viesti halitusvastaavalle.
Toivottavasti saat haleja pikimmiten!!

14.Miksi on aina pilvistä? Varsinkin silloin,
kun taivaalla pitäisi näkyä revontulia.
-Pilvisyys johtuu suurten kaupunkien
alueella kollektiivisesta negatiivisuudesta, 
 jota ilman pienhiukkaset kuljettavat yhteen
alailmakehän yläosaan. Silloin tällöin saattaa
maalla vituttaa enemmän kuin kaupungissa
ja saamme hetken ihailla erinäisiä
luonnonilmiöitä. Tätä kuitenkin tapahtuu
harvoin, sillä kaupungissa vittuuntuneiden
ihmisten väentiheys on suurempi, eikä
vitutusta sitovaa kasvillisuutta ole
rakennetussa ympäristössä tarpeeksi.

15.Mistä löytäisin vihdoin avaimen onneen?
Olen horoskoopiltani leijona, onnen
numeroni ovat 7, 8, 17.Osoitteesta
kaalimato.com. Olettaen, että budjettisi on
suurempi kuin onnennumeroidesi summa.

16.Onko Aira Samulin vamppyyri?
Pitkän iän salaisuus on niitä arvoituksia,
jotka ihmetyttävät, sukupolvi toisensa
jälkeen. Voisipa Madame varmuudella
luetella kuolemattomuuden reseptiksi
kehopositiivisuuden, jokapäiväisen
verryttelyn ja hiusten värjäämisen
punaiseksi. Tämän sanottuaan hän
kuitenkin muistuttaa, että todistustaakka
epä-epäkuolevaisuudestaan lepää lopulta
neiti Samulinin luisevilla harteilla.
Seuraathan siis hesarin kuolinilmoituksia.



17.Poikaystäväni haluaisi kokeilla kolmen
kimppaa minun ja sisareni kanssa. Sos, mitä
minun pitäisi tehdä?
(Madame muistelee hetken tantrisia
nuoruusvuosiaan) 
-Olettaen, että poikaystäväsi ei halua
pelkästään katseluoppilaaksi, ja sisaresi on
vähintäänkin utelias ajatukselle suosittelen,
että lähdette hitaasti liikkeelle jonkin
tekemisen kautta. Hiihtoretki, kuuma
minttukaakao ja pari erää twister-matolla
saattavat jouhevoittaa yhteisen kemian
syntymistä. Muistakaa, että tantra on ennen
kaikkea rakkauden filosofia - seksi tulee
kyllä sitten perässä!

18.Mikä on todennäköisyys löytää tänä vuonna
sen oikean?
”Tilastotiede todennäköisyyslaskentoineen
ei kuulu vahvuuksiini, vaikka 
rinnakkaistodellisuudessa minulla onkin siitä
maisterin tutkinto” – myhäilee Madame
riippumatossaan. ”Mars ja Venus ovat
kylläkin konjuktiossa heinäkuussa, mutta
regressioanalyysissä on useita tuntemattomia
muuttujia ja siksi kosminen virhemarginaali
on huomattava. Suosittelisin kuitenkin
laittautumista kesäkuntoon.”

19.Peilini putosi jo viime viikolla kalenterini
päälle joten mun oli pakko hankkia kiinalainen
vuosikalenteri just in case. Oonkohan mä nyt
epäonninen?
-Luettuasi tämän, sytytä HETI
tuoksukynttilä ja välttele ulkotiloja
seuraavaan seitsemään vuoteen. Muuten
sinut Hukka perii!

20.Maailmassa on niin monia uskontoja! 
Mikä niistä on lopulta oikeassa?? En tiedä
enää mihin pitäisi uskoa!
-Rakkaus lähtee ekumeniasta ja siitä
ymmärryksestä, että olemme täällä kaikki,
vauvasta vaariin samassa kosmisessa
liemessä. Pysyvyyden etsiminen
muodostuu usein elämän mittaiseksi,
tuskaiseksi taipaleeksi ja perustuu
valheelliseen olettamukseen. Turvallisuus
sen sijaan edellyttää sitä, että uskaltaa
päästää irti ja antaa elämän virran ja
hallitun kaaoksen, kvarkkien satunnaisine
liikkeineen ottaa sinut hellään, mutta
opettavaiseen syliinsä. Aloita jokainen
päivä kiitollisena ja illalla omatuntosi on
puhdas. Elämä eletään vain ja ainoastaan,
tässä ja nyt.

21.Hei hyvä Madame, voitko kertoa miksei
koskaan voi olla tyytyväinen itseensä? Aina
kun jotain saavuttaa alkaa hetkellisen euforian
jälkeen taas sättimään itseään
saamattomuudesta. Mikä neuvoksi?
-Hyvä kysyjä, heitä kapitalismin hiertävät
kahleet jorpakkoon ja liity downshiftaajiin!
Kokemusasiantuntijana Madame Mantza
suosittelee riippumaton ja koronan
(pöytäpeli) hankintaa.

22.Mikä on igorin alkuperä?
-Ks. kysymys 5. Jumalolentona Igor on
iankaikkinen ajasta ja tilasta irrallaan oleva
entiteetti ilman meille kuolevaisille
tyypillisiä valuvikoja, kuten alkua ja
loppua.



Viisasten kiven jäljillä





Rajoja ja rajatietoa mietiskellessä ajatukseni ajautuivat eri rajojen merkittävyyteen. Pohtiessani
valtioiden, kuntien, ja lopulta tonttien rajoja, niiden aineellisia sekä aineettomia ominaisuuksia,
tulin ajatelleeksi rajoista viimeistä, jonka yli jokainen meistä aikansa koittaessa astuu – tämän ja
tuonpuoleisen raja. Rajasta on olemassa varsin erilaisia käsityksiä, joskin kaikki uskovat ja
uskomattomat lienevät samaa mieltä siitä, että rajan yli itsensä kuskatakseen on suoritettava
varsin epämiellyttävä toimenpide. Kuitenkin on tapauksia, joissa henkilöt väittävät käyneensä
kurkistelemassa ”tuonpuoleisen tulliasemalla” palaten kuitenkin tämänpuoleiseen kertomaan
näkemästään. Liekö viisumissa olleet leimat vanhoja tai sitten kyseessä on ollut salakuljetusyritys,
mainittakoon ettei kyseisen rajan maahantulokäytänteistä ole varmaa tietoa.

Rajan yli kurkistelusta voikin siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli luvattomiin rajanylityksiin.
Tietynlaiset ihmiset pitävät itsestäänselvyytenä, että rajan jo vähintään kerran ylittäneet saattavat
jättää rajamuodollisuudet suorittamatta ja loikata tämänpuoleiseen vieraillakseen toiselle puolelle
jääneiden ihmisten luona. Tähän uskominen vaatii tietynlaista eksentrisyyttä, kuten esimerkiksi
sähkömagneettisten kenttien tutkiskelu, lämpötilan mittaukset sekä videokameroissa leijailevista
pölypalleroista innostuminen. Myös oleskelu kummitelluiksi väitetyissä lokaatioissa on ihmis-
tyypille ominaista. Nähdyille ja koetuille ilmiöille on myös usein annettu hienoja ja hikuan
harhaanjohtavia nimityksiä, kuten esimerkiksi edellämainittua pölypalloa kutsutaan ”ghost orb”
-nimityksellä, tai lämpötilaerot joita kutustaan nimityksellä ”cold spot”, vaikka huoneessa
saattaisi ihan vain vetää.

Rajanylityksiin ja tämänpuoleisen koskemattomuuden rikkomuksiin löytyy kaikenlaista
pseudotieteellistä huuhaatulkintaa. Yleistä kuitenkin on se, että rajan rikkoneet ovat yleensä
niitä, joilla on jäänyt jotain kesken tai jokin vääryys kostamatta. Myös väkivallan uhrit ovat
ilmeisen yleisiä rajatoimitusten kiertäjiä ja heitä voisi tällä perusteella ajatella tuonpuoleisen
pakolaisiksi. Tähän liittyen on huomioitava että yleensä rajan ylittäneiden väitetään olevan
peräisin menneiltä vuosisadoilta. Lienevätkö rajamuodollisuudet nuoremmalle polvelle
helpompia riippumatta siirtymämetodista rajan yli. 

Vapaata assosiaatiota rajoista.kjeh



Tämän- ja tuonpuoleisen rajan tulkinta jokena nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksen:
millainen joki oikeastaan on kyseessä, sillä rajahan on läsnä kaikissa valtioissa riippumatta
oikeastaan yhtään mistään. Kuten sanottua, kaikille meille tulee raja jossain vaiheessa vastaan,
mutta siitä, miten helposti sen yli pääsemme riippuu henkilökohtaisesta tulkinnasta ja
erimuotoisista uskomuksista rajasta itsestään. Hyvä esimerkki on nykyinen luterilainen
kristinusko, jossa rajamuodollisuudet sekä tontin saanti tuonpuoleisessa helpottuu huomattavasti
kunhan ensin pyytää anteeksi. Sen sijaan toisenlaiset uskomukset saattavat pakottaa ihmiset
jonottamaan uudelleen rajamuodollisuuksia varten, kuten hindulaiset, jotka passitetaan takaisin
jonon perälle uudestaan ja uudestaan. Tämä saattaa johtua siitä, että rajan yli pääsee vasta kun
tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. Siitä, onko kyseessä intialainen byrokratia tai
abrahamilaisten uskontojen etuajo-oikeus, ei ole tarpeeksi vahvaa näyttöä.

Rajamuodollisuuksissa on melko varmasti läsnä myös kansainväliset sopimukset.
Eurooppalaisten valtioiden yhdessä solmima schengen-sopimus vuodelta 1985 on luotu
helpottamaan sopimuksen solmineiden valtioiden välillä tapahtuvaa henkilöliikennettä. Ehkäpä
tämän ihmisten liikkuvuuteen vaikuttavan sopimuksen myötä ei nuoria pakolaisia
tuonpuoleisesta Euroopassa tavata. Nähtäväksi jää, miten tilanne muuttuu Euroopanlaajuisessa
tilanteessa Iso-Britannian irtauduttua Euroopan unionista.

Rajoja ylitettäessä on yleensä maksettava rajan ylituodusta tavarasta on maksettava tietyn
suuruinen tulli. Käytännöt ovat kuitenkin vuosien ja uskontokuntien myötä muuttuneet, ja
siinä missä ennen mukanaan saattoi tuoda komppanian orjia tai sotilaita, ei nykyisin mukanaan
saa edes viedä lauttamaksua tuonen lautturille. Toiminta on näin ollen ilmeisesti yksityistetty tai
vähintäänkin kilpailutettu, ja lauttamatkan sijasta saattaa tarjolla olla vaikkapa Uber-kyyti. Siinä
missä ennen vanhaan saattoivat faaraot tahi Kiinan keisarit viedä mukanaan lauman rakastajia tai
parhaat valjakkohevosensa, saatavilla on hyvin ristiriitaista tietoa siitä saako nykyihminen viedä
mukanaan edes tennareita.Lähtökohtaisesti monien, yleensä hiukan vanhempien mielipiteiden
mukaan rajana toimii joki samalla tavalla kuin esimerkiksi Rio Grande Yhdysvaltojen ja
Meksikon rajalla tai meille suomalaisille tutumpi Tornionjoki Ruotsin ja Suomen välissä.
Nimitykset joelle vaihtelevat kulttuurikohtaisesti, muinaiskreikassa tätä kahta entiteettiä
toisistaan erottavaa rapaojaa on kutsuttu nimellä Styx, meille suomalaisille se on taas ollut
nimeltään hyvin tylsästi Tuonelanjoki. Joen ylitse pääsee useimpien mukaan lauttakyydillä,
joskin kukaan ei asiasta ole koskaan varmaa kokemus-peräistä tietoa toimittanut. Myöskään
lautturista itsestään ei ole varmaa tietoa, jotkut väittävät hommaa toimittavan Charon- nimisen
äijänkäppyrän, mutta jos kalevalan koonnutta E. Lönnrotia on uskominen suitsii lauttaa virralla
eteenpäin Tuonen Tytti -kustumanimellä kulkeva piika. Jokitulkinnasta saattaa myös johtua
vanha turkulainen ilmaus, ”tois pual jokke”.



Viimeaikoina rajaliikenne on kokenut muutoksia rakenteessaan. Siinä missä liikenne valtioiden
välillä on kutistunut vain välttämättömiin toimituksiin, on raja tuonpuoleiseen kokenut
yllättävän matkustuspiikin. Kyse ei ilmeisesti myöskään ole vain turismista, vaan tämä rynnistys
on ollut pysyvä muuttoliike. Tuonpuoleisen rajahenkilöstö on kuitenkin onneksi erittäin
kokenutta, ja tämänkaltaisia siirtolaisrynnistyksiä on nähty ennenkin, esimerkiksi vuosina 1918
sekä 1939-1945. Syitä tällaisille muuttoliikkeille on yleensä useita, eivätkä ne varsinaisesti
poikkea tämänpuoleisen siirtolaisuusliikkeitä aiheuttavista tekijöistä. Muun muassa uutena
tekijänä mukaan tullut ilmastonmuutos on lisännyt muuttoa tämänpuoleisesta tuonpuoleiseen.
Tämänhetkisen maailmantilanteen huomioiden on kuitenkin syytä ottaa huomioon ulko-
ministeriön matkustusohje. Suomesta matkaan ollaankin lähdetty verrattain nihkeästi verrattuna
esimerkiksi naapurimaa Ruotsiin, jossa matkustusohjeita ollaan tulkittu selvästi liberaalimmin.

Matkustusliikenteen lisääntyessä on syytä kiinnittää huomio kulkuyhteyksiin. Tuonpuoleiseen
on päässyt matkustamaan yleensä hyvin mukavastikin niin lentokoneella, autolla ja laivalla.
Esimerkkejä tuonelaan matkustajia jättäneistä yhteyksistä ovat mm. Titanic vuonna 1912 sekä
satakunta vuotta sen jälkeen kaikki matkustajansa perille vienyt Malaysian Airlines 370. Hyvistä
vaihtoehdoista huolimatta yhteyksiä täytyy arvostella siitä, että säännöllistä liikennöintiä ei ole,
ja perille pääsee yhtä nopeasti vaikkapa kävellen tai pyörällä. Mallia voisi ottaa vallan mainiosti
Suomen ja Venäjän rajalta, jossa on loistava(hko) junayhteys välillä Helsinki-Pietari. Oululaisten
onneksi meillä on käytössämme pikaväylä merikosken voimalaitoksen muodossa.

Kaiken kaikkiaan rajamme tuonpuoleisen kanssa on varsin moniulotteinen entiteetti. Asiaan
millään tavalla perehtymättömän, kuten artikkelin kirjoittajan, on vaikea vetää minkäänlaisia
oikeita johtopäätöksiä rajan luonteesta. Toivottavaa ehkä olisi ettei kenenkään tarvitsisi asiaa
mennä itse tarkastamaan, mutta mikäli näin sattuu käymään otan mielelläni kirjelmiä vastaan.
Nahkurin orsilla sitä kuitenkin tavataan.

Morjesta torveen kaikille,

Arttu



 
 

"Mua ei oikestaan kiinnosta Lappi" 
-Kulttuurimantsan maisteriopiskelija

 
 

"Mutta kyllä se oli ihan aito, vaikka vahvasti haisi kusetukselta."
"Kiva, että se kusi välittyy sieltä bittiviidakon kautta."

"Niin se teknologia vaan kehittyy."

"Tomppa on maaginen kalkkuna."

"Eiii, miksi sinä olet ruma?"
-Mantsatar

"Minulla ei ole kikkeliä jolla mä voisin työnnellä yhtään ketään."
-Anonyymi

"Mua kiinnostaa ihmiskauppa ja orjuus."

"Mä en tiedä miten mun tissit toimii. Mut ei se mitään, Iltasanomat kertoo sen mulle!" 
-Mantsa-naisoletettu

"Mulla on herkästi hajoava naama."

"Mitä teet työkses?" 
"Oon johtajaylilutka"

 
"Mussa on tosi paljon vikaa, muttei fyysisesti."

-Mantsatar
 

"Joskus sullakin on aivot."
-Mantsamiäs

"Mä en kunnioita matematiikkaa"
-päätoimittaja

 
"Mitä enemmän jumalia, sitä vähemmän lapsia"

-väestönkasvun mekaniikat syynissä

Jossain menee raja ja se raja menee Bull Mentulassa.
-Anonyymi

"Vitun Keski-Maa!"

Sanottua



"Terveisiä Lemmenjoelta: ACHTUNG! Lappland wird nicht
gebrannt werden!"

opiskelijan ateria

Siinä teille tilastoja. lähde tilastotieteen johdantokurssi 2021.i
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