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   Wappu, vappu,  

  vabu, rakkaalla lapsella  

  on jälleen kerran ihan  

  helvetin monta nimeä. 

 Joku joskus jossain (Salli, Kiltik-

sellä, maanantai-iltapäivänä) käski kir-

joittaa wappulehteen pääkirjoituksen, 

jossa kerrotaan menovinkit wappuun. 

Toisaalta vanhat pierut tietävät jo tar-

peeksi ja fuksit saa tietää, kun muuta-

ma yli-innokas kakkonen intoutuu se-

lostamaan kiltiksellä (lue meikä). Toi-

saalta, tätä kautta saan horinoilleni 

enemmän kuuntelijoita/lukijoita, mitä 

kiltiksellä. 

Vuosi on ollut pitkä ja kivinen. Huo-

masin syksyllä, että aikataulutin itteni 

nurkkaan ja löysin itseni tekemästä n. 

80 noppaa tälle vuoden, järjestöhom-

mat ja KOOMAn. Lievästi siis täynnä 

oleva kalenteri hallitsi arkea, mutta 

toisaalta vapaa-aikaan kuului myös 

erilaisia menoja ja meininkejä. Syksyn 

72h liikennehaaste oli antoisa haaste 

kerrassaan ja fuksiaiset ehkä huikeim-

mat bileet mitä syksyyn mahtui. Joulu 

oli ihan kiva, eka loma puoleentoista 

vuoteen. Saapui tammikuu ja rankka 

kakkosen kevät. Ruotsia en puhu edel-

leenkään. Ja tiltti vaikuttaa enemmän 

taikomiselta, mitä logiikalta. Helmi-

kuun skippasin kokonaan. Maaliskuuta 

kuvastaa parhaiten seuraava sitaatti: 

”Jos näätte sen itkemässä jossain nur-

kassa, älkää ruokkiko, kyllä se sieltä 

tokenee joskus” (Järvinen, P. 2018).  

Huhtikuussa onneks alkaa wappu<3. 

Mitä tältä vuodelta siis jäikään käteen: 

A. n.80 noppaa 

B. virkamiesruotsi 

C. Hermoromahdus (vastatkaa niihin 

viesteihin) 

D. runsaasti tietoa 

E. vielä enemmän hermoromahduksia 

(TILT + ruotsi + KOOMA + jotain muuta) 

F. iso kasa upeita, uusia ihmisiä 

G. kasa muistoja eri tapahtumista 

H. Hermoromahduksia (KOOMA ohi jee) 

I. opettajakoulutuspaikka (JEEE) 

J. No siis, kyllä te tiiätte. KESÄTYÖ-

PAIKKA kolmatta kesää putkeen Valiolla. 

Kaiken kaikkiaan kattava vuosi. Mutta 

ettei tää mee ihan höpöksi, nii asiaan. 

Wappu on täällä ihan kohta (JEE) ja 

tätä varten täytyy varustautua kunnolla 

(paljon olutta ja roskaruokaa varattuna 

kaappeihin). Onhan se sentään opiskeli-

jan toinen joulu. Elikkä siis Wappu-

vinkit by Samppa: 

1. Ladatkaa akut valmiiksi 

2. Wappu alkaa 17.4 Wappusaunalla 

teekkaritalolla 

3. wabu ei lopu 

4. kaikki tuona aikana tapahtunut kuu-

luu Wappuun, eikä siitä tarvitse saada 

omatuntoja. Jos tekee mieli nautiskella 

keskiviikkona aamuinen olut, nauti se. 

5. Jos näet jonkun itkemässä nurkassa, 

elä ruoki, vaan tarjoa olut! Paitsi jos se 

on allekirjoittanut, nii Kimmon burgeri 

saattaa lohduttaa. 

6. Jos tapahtuma on kiinnostava, siellä 
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Töörahvapüha on jälle siin! 

 
  Olen valjastanut aivokapasiteettini  
  täysin tieteellisen tekstin tuottamista  
  varten, joten tämän palstan suhteen  
 pääkoppani on varsin tyhjä. Pahoittelen aja-
tuksenvirtaa.  Onneksi (pian) on vappu ja kukaan 
tuskin vaivautuu lukemaan tätä kolumnia tämän 
pidemmälle: 
 
Tapahtumia: 
-Tutkimus tutuksi -päivä 4.4. 
(ehtinyt jo mennä lehden tullessa painosta, toivot-
tavasti oli toivotut 70 osallistujaa) 
-Kevätkokous 11.4., jonka jälkeen mantsailta!1 
-17.4. Wappusauna Teekkaritalolla 
-18.4. Pohjois-Kymen musiikkiopiston oppilaat 
konsertoivat klo 19 musiikkiopiston tutkintosalissa 
2, Kouvola-talolla 
-26.4. Atlaksen wappusuunnistusrasti paikassa x 
yliopistolla 
 
Rientoja: 
-Wappuriennot 17.4.-1.5. 
 
Muut esille tulevat asiat: 
- Alkukevät on ollut  
jälleen suhteellisen  
tapahtumarikasta ai-
kaa  
ja niin tulee olemaan  
loppukevätkin.  
Muistakaahan juoda  
simaa ja syödä  
munkkeja. 
 
Visbeidzot, ļaujiet  
man novēlēt jums  
visiem priecīgus 
ziemassvētkus un  
laimīgu jauno gadu! 

on tuttuja tai siellä on 

mahdollista saada tuttu-

ja, mene sinne. Vaikka 

seuraavana aamuna oli-

sikin se maailman tär-

kein luento. 

7. Elä jätä asioita viime-

tinkaan, eläkä varsin-

kaan koita kirjoittaa Ku-

lumassa artikkelia lop-

puun. 

8. Sairastaminen kiellet-

tyä. 

9. Kuutio on place to be 

(kallistuivat prkl) ja  

Kiltiksellä voi nukkua 

 

Rakkaudella Wappuun – 

Samppa ja muu toimitus 

(Salli?) 
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Johdatus systemaattiseen kulttuurimaan-
tieteeseen -kurssilla on puuhailtu viime 
keväästä asti kurssiblogia, joka halutaan 
tuoda suuren kansan tietoisuuteen mai-
nostamalla sitä Mantsalehdessä. Jos ette 
muista, niin JSKM-kurssillahan tehdään 
oma kulttuurimaantieteellinen tutkimus, 
josta kirjoitetaan aika pitkä harjoitustyö. 
Viime vuonna harjoitustyöt päätettiin 
tuoda maailmaan myös sähköisessä ver-
siossa Systemaattisesti teidän -
kurssiblogin välityksellä. Blogin tarkoi-
tuksena on harjoitella populaaria tiede-
viestintää, eli tuoda kulttuurimaantiede 
kaikelle kansalle ymmärrettävään muo-
toon. 
 
Ohessa seuraa tuntiopettajan esittely 
oman pienryhmänsä teemasta, eli kau-
punkiympäristöstä, sekä neljästä tee-
maan kuuluneesta aiheesta. Teksti on 
kopioitu suoraan kurssiblogista. 
 
 
5. maaliskuuta 2018 
 
Harjoitusryhmä 4: Aiheiden esittely 
 
Harjoitustöiden aiheiden päättäminen ei 
ollut minulle aivan suoraviivainen pro-
sessi, sillä möhkälemäisen laaja kulttuu-
rimaantiede tarjoaa erilaisia tarkaste-
lunäkökulmia enemmän kuin tarpeeksi. 
Koska kulttuurimaantiede tutkii ihmisiä 
ja ihmisten suhdetta tiloihin ja paikkoi-
hin, tuntui kaupunki ja sen erilaiset ym-
päristöt luonnollisimmalta aihevalinnal-
ta. Onneksemme Oulun kaupunkimainen 
keskusta ja sen kulttuuriset ja sosiaaliset 
kohtaamiset eivät sijaitse meistä kovin-
kaan kaukana, joten voimme jalkautua 
tutkijan kammioistamme ihka oikeaan 
kaupunkiympäristöön. 
 
Mitä kaupungista sitten tutkisi? Huoma-

sin palaavani jälleen pisteeseen, jossa 
kohde tuntui edessäni suurelta. Täysin 
itsekkäästi lähdin miettimään, mitä mi-
nua kiinnostaisi tutkia kaupungissa? En-
simmäisenä mieleeni ponnahti eksootti-
nen paikka, jossa olen itsekin harjoitta-
nut osallistuvaa havainnointia, nimittäin 
Raksilan marketit. Kiinnostukseni paik-
kaa kohtaan ei (välttämättä) johdu oulu-
laisittain ainutlaatuisesta ympärivuoro-
kautisesta elintarviketarjonnasta, vaan 
tietenkin jännittävästä autojen, nuorison 
ja jyystävän musiikin luomasta ilmapii-
ristä. Luotettavien lähteiden mukaan 
tämä historiallinen nuorisokulttuuri on 
pysynyt elinvoimaisena aina markettialu-
een rakentamisesta asti, siis vuodesta 
1976, ja internetin yleistyttyä alueelle on 
pystytty houkuttelemaan uusia kulttuurin 
harjoittajia muun muassa Suomi24-
palstan avulla: 

 
”Tankkaappa taunukses ja tuu kahtoon 
Kyllä meikä vetää ripa eellä toyota 
dx:sällä. Mulla on karvanopat ja viik-
set!” – Nimimerkiltä Piparin hajuja 
 
Tämän 42-vuotiaan kulttuuriympäristön 
lisäksi minua kiinnosti Toppilan asuin-
alue, sillä siellä yhdistyvät mielenkiintoi-
sesti erilaiset historialliset, nykyiset sekä 
vielä rakentamattomat alueet. Toppilassa 
on rakennetun ympäristön lisäksi myös 
muutakin kiinnostavaa. Kulttuurimaan-
tieteen tutkimuksessa keskeiset paikkaan 
liitetyt tunteet ja mielikuvat vaihtelevat 
alueella hyvinkin äkkinäisesti. Eräässä 
tieteellisenä lähteenä kelpaavassa Toppi-
lasta kertovassa dokumentissa maini-
taankin ytimekkäästi: ”Toppila, jo pelkkä 
sana tuo mieleen aistimuksia, mieliku-
via.” 
 
Mitenkään edelliseen assosioimatta siir-
rytään sujuvasti vielä viimeisiin aihei-

Esittelyssä: Johdatus systemaattiseen  
kulttuurimaantieteeseen -kurssiblogi 
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siin, jotka valitsin kurssin harjoitustöik-
si. Turvattomuuden tunne ja kontrolli 
näyttelevät keskeisintä osaa aiheis-
sa Turvassa kaupungin valois-
sa? ja Nuorten tilankäytön kontrolli 
kauppakeskus Valkeassa. Aiheiden jou-
kosta tuntui puuttuvan vielä jokin hyvin 
ajankohtainen aihe, joten valitsin muun 
muassa Facebook-
ryhmä Puskaradiossa oululaisten tuntei-
ta nostattaneen keskustan läpi virtaavan 
Laanaojan valaisemisprojektin. Valaise-
misprojektissa oululaisia tuntui mietityt-
tävän, miksi jo oranssina (Kuva 1) vir-
taava Laaniska halutaan valaista Heh-
kuksi nimetyn valaisusuunnitelman myö-
tä – no, oranssiksi? 
 
 
Joidenkin mielipide kuulemma on, että 
korosta sitä, mitä et voi peittää. En tiedä, 
kuka tämän viisauden on ensimmäisenä 
sanonut, mutta se sopii etenkin viihtyi-
sien tilojen luomiseen. Kotona tällä me-
todilla voidaan ’naamioida’ eteisessä 
oleva sisustukseen sopimaton sähkötau-
lu, Oulun kaupunginvaltuustossa saman 
metodin avulla luodaan ruostuvien pol-
kupyörien värjäämästä ojasta keskustan 
uusi vetonaula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuten jo tämän esittelytekstin alussa 
mainitsin (ja vähän tuskailinkin), voi-
daan kulttuurimaantieteen sisällä tutkia 
hyvin monenlaisia asioita. Tämä on ko-
ko maantieteen alan rikkaus. Suunnitte-
lemieni harjoitustöiden avulla meille 
läheiseen kaupunkiympäristöön päästään 
tutustumaan arkista syvemmin, mikä on 
toivottavasti opettavainen ja antoisa ko-
kemus kurssin opiskelijoille. Ja eikun 
hommiin! 
 
  
– Annika (tuntiopettaja) 
 
 
P.S. Kukaan ei valinnut itselleen Raksi-
lan markettien nuoriso- ja autokulttuuria 
käsittelevää aihetta. 
________________________________ 
 
Lisää kuulumisia kurssilta voit käydä luke-
massa JSKM -kurssin blogista osoitteesta: 
https://systemaattisestiteidan.wordpress.com/ 

Kuva 1. Havainnekuva Kaupunginojan 
valaistussuunnitelman värimaailmasta. 
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EGEA vaihto Berliinissä 12.11-16.11  

  Sunnuntai: 

  Viihtyisän yöjunamatkan jälkeen väsymys ja kooma olivat hyvin  

  läsnä. Matka kohti lentokenttää alkoi mukavasti lähijunasta myöhästy-

mällä (Oulun juntit ei tienny mihin kohtaan laituria juna tulee…) Itse lentomatka 

(verrattuna yöjunaan) oli hyvinkin miellyttävä, vaikka osaa porukasta saattoikin vä-

hän jännittää. (Kukaan ei myönnä mitään) Berliinissä tapasimme vaihtoporukan ja 

päivä menikin mukavasti hengaillessa. Kävimme myös läheisillä markkinolla, josta 

löytyi ruokaa, juomaa ja kaikenlista turistihömppää. 

Mukaan lähti myös Berliini-haalarimerkit! Väsy-

myksen ja kofeiinipuutteen takia nukkuminen hou-

kutteli jo iltakymmeneltä ja jouduimme siis siirty-

mään kauneusunille. 

 

Maanantai: 

Aamulla meillä oli ongelmia löytää toisiamme kun 

yövyimme eri paikoissa (ja koska osa joutui suunnis-

tamaan tapaamispaikkaamme ilman hostin apua) 

mutta löydettyämme toisemme, lähdimme Berliinin 

muurin ulkoilmamuseoon. Kiertelyn jälkeen siir-

ryimme metrolla katsomaan Brandenburgin porttia ja 

Holocaust-muistomerkkiä. Tämän jälkeen vietimme 

parin tunnin shoppailutauon Alexanderplatzilla ja 

jatkoimme kaupunkikierrosta. Illalla söimme vaihto-

porukan valmistamaa saksalaista kotiruokaa yhden 

asunnolla ja jonka jälkeen suunnis-

timme avoinna olevaan baariin. Baa-

rilla oli joka ilta vaihtuva salasana 

jonka tietämällä pääsi ilmaiseksi si-

sään. Oli varmasti hauskan kuuloista, 

kun yritimme sopertaa saksaksi kala-

pullaa baarin ovella mutta ilmaiseksi 

kuitenkin päästiin. Illan saldona “3 

guys and 7 tequilas” ja pakkohan se 

oli vielä dönerit hakea ennen nukku-

maanmenoa. 
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Tiistaina: 

Herättyämme hieman vaihtelevissa 

merkeissä lähdimme suunnistamaan 

kohti rautatieasemaa, josta matkus-

timme junalla Potsdamiin. Saavuttu-

amme Potsdamiin, suuntasimme 

ihastelemaan laajoista puutarhoista 

ja kymmenistä palatseista tunnettua 

Unescon maailmanperintökohdetta 

Sanssoucin linna-aluetta. Linnan 

alueelta eksyimme Potsdamin yli-

opistolle, joka ulkonäöllisesti 

“hieman” poikkesi Oulun yliopistos-

ta. Potsdamissa pääsimme myös maistamaan yhtä suosituinta saksalaista herkkua, 

currywurstia. Päivän päätteeksi kiipesimme pussikaljalle paikalliselle “vuorelle” hie-

man hämäriä reittejä pitkin. 

 

Keskiviikko: 

Keskiviikkoaamuna talsimme Sonyn valoku-

vanäyttelyyn ja samassa rakennuksessa oli 

EteläAmerikan kasvimyrkkyjen vaikutuksista 

ihmiskehoon kertova näyttely. Illalla vuorossa 

oli kaupunkikävely, jossa käytiin perinteisesti 

Berliinin muurilla. Sää oli koko päivän kuin 

Suomen kesä, syksy ja kevät eli tuuli kylmästi 

ja vettä satoi enemmän ja vähemmän koko 

päivän. Kaupunkikierroksen jälkeen menim-

me paikalliseen ravintolaan, Burger Ring, 

jossa yksi kokeista ihastui yhteen ryhmämme 

henkilöön ja tarjosi muffinsin. Viimesen illan 

kunniaksi mentiin cocktail- baariin, hinnat oli 

varsin huokeat verrattuna Suomeen 

 

Torstai: 

Pakkailua ja lentokentälle kohti Suomea 

 

Terveisin Emma, Henri, Inka & Petra 
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Mantsalaisten  

 

Blankolaisten inspiroimana päätimme selvittää, mitkä ovat Oulun pahamaineisimmista 

baareista kaikista pahamaineisimmat. Aloitimme seikkailumme Tuiran surullisenkuului-

sasta Tuisku-pubista. Tuisku sijaitsee itä-Tuiran sydämessä, Hadian, betonin ja kerrosta-

lojen ympäröimänä. Pub on kuuluisa vuoden 2015 kirvesmurhasta, jossa kaksi ihmistä sai 

surmansa (yllättäen) kirveellä. Marraskuun 14.päivä, heti Atlaksen syyskokouksen jäl-

keen, lähdimme Sampan kanssa kohti tätä murhapaikkaa hieman pelonsekaisin tuntein.   

 Astuimme ovista sisään, ja käänsimme keski-ikäisen kanta-asiakasväestön päät. 

Nuorta sukupolvea ei selvästikään olla totuttu näkemään täällä. Kävelimme itsevarmoina 

tiskille, ja tilasimme luottotuotteen: hanaolut. Henkkareiden kysymisen (plussaa tästä) 

jälkeen kuulimme hinnan, joka oli 5,20€. Ihan kelpo hinta isolle hanaoluelle. Siirryimme 

pöytään, ja aloimme tehdä maisema-analyysia ympäristöstä. Sisätiloissa oli kiva urheilu-

teema, mutta miinuspuoliakin löytyi. Todella voimakas outo haju oli hieman häiritsevä 

(kartoitimme hajun tulevan vessasta, saatte arvata loput). Lisäksi outoja sisustuselement-

tejä oli muutamia, esimerkiksi lankapuhelin jolla ei tehnyt mitään, ja hippukaivoksen 

kyltti herättivät ihmetystä. Kokonaisarvosana oli silti varsin kelvollinen, ja Tuiskusta jäi 

positiiviset kuvat.  

 Koska alku oli niin hyvä, päätimme jatkaa retkeämme samalta istumalta Meri-

Toppilan sydämeen ja Dixoniin. Dixonissa on (ilmeisesti) ammuttu joku ulkopuolella 

joskus, mitä testihenkilöt eivät ihmettele ollenkaan, ollaanhan kuitenkin Toppilassa.  

Kohdetta oli kuumottava lähestyä ihan vain kuulopuheiden takia, mutta Dixon yllättikin 

positiivisesti. Tunnelma oli kotoisa ja vakioasiakkaat eivät mulkoilleet. Päätimme jatkaa 

edelleen tutulla ja turvallisella hanaoluella, jonka hieman ynseä baarimikko antoi henkka-

reiden tarkistamisen jälkeen (jeejee hyvä baarimikko). Täällä olut kustansi 4 euroa, eli 

hintataso oli hieman Tuiskua alhaisempi. Etenimme syvemmälle Dixoniin, ja huomasim-

me, että myös ryhmä biologeja oli eksynyt baariin, ilmeisesti jopa vapaaehtoisesti?! Sisäl-

lä oli kiva peliteema ja karaokemahdollisuus. Testiryhmää miellytti etenkin musabingon 

olemassaolo sekä grilli, joka piti myös testata (hyvät makkaraperunat oli juu). Miinusta 

Dixon saa kuitenkin hieman töykeästä baarimikosta.  

 Parin viikon tauon jälkeen jatkoimme seikkailuamme Oulun ydinkeskustaan. 

Marraskuun 28. päivä puoli kahdeksan jälkeen illalla kohteeksemme valikoitui Peppers. 

Peppers on tunnettu siitä, että asiakas on teloitettu pöytään ampumalla. Ennakkofiilikset 

paikasta olivat ehdottomasti kuumottavimmat kaikista tähänastisista baareista. Jo narikka 

herättää pelkoa, sillä miksi sen pitää olla maksullinen joka päivä?? Selvisimme kuitenkin 

baaritiskille asti, ja tilasimme edelleen tutun ja turvallisen oluen. Täälläkin kysyttiin henk-

karit, mikä ehkä hieman nosti pisteitä, mutta alamäki jatkui, kun kuulimme yhden oluen 

hinnan. 5,50 bissestä, jonka makuelämys maistutti laukkulämmintä sandelsia. Valuimme 

kuitenkin pöytään istumaan ja hörppimään lohtujuomiamme, samalla analysoiden ympä-

ristöä.  
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baariexcursio  

 

Fiilis aikalailla perus pubiruusukaraokeräkälä pienellä bordellitwistillä, sillä karaokemei-

ninki oli perinteinen suomi-iskelmä kera Tapio Rautavaan ja Jari Sillanpään (Siltsu best). 

Tuulan (nimi muutettu) tulkinta ei kuitenkaan vakuuttanut tiukkaa tuomaristoa, ja 30 

minuutin sisään viides kappale aiheutti jo hieman ahdistuneisuutta. Molemmilla testihen-

kilöillä tuntui koko ajan siltä, että milloin tahansa joku tulee ja ampuu/puukottaa/

räjäyttää pommin. Edes ohi ajaneet poliisit eivät luoteen turvallisuudentunnetta, sillä he 

pysähtyivät  Peppersin ulko-oven eteen. Pisteitä Peppers saa kuitenkin hyvästä yrityksestä 

modernin fiiliksen suhteen, esimerkiksi qr-koodilla toimiva karaoke on sellainen, mitä ei 

tainnut olla muissa kohteissa.  

 Joulutauon jälkeen suuntasimme Kaukovainion Wanhaan mestariin, missä myös 

on jollain tavalla tapettu joku joskus, ja ennen Wanhaa mestaria täällä on ollut baari, 

joka menetti anniskelulupansa (Lähde: Suullinen tieto). Kaketsun ostarin ytimessä sijait-

seva pubi ei herättänyt samanlaista pelkoa, kuin esimerkiksi edellinen baari. Johtuneeko 

tämä siitä, että testihenkilöt hyväksyivät jo kohtalonsa?    Sisällä meitä odotti iloinen 

yllätys: ”Opiskelijahintaiset oluet”. Pieni olut opiskelijakortilla 3 euroa, iso olut 7 euroa 

(tähän ei enää saanut opiskelija-alennusta). Mukava baarimyyjä kysyi henkkarit, ja jou-

luinen sisustus loi lämpöisen tunteen. Wanha Mestari saattaisi jopa kohdella hyvin? Plus-

saa paikka saa myös samassa tilassa olevasta grillistä, ja siitä, että on tilana varsin iso 

ollakseen paikallinen. Hieman hämmennystä testihenkilöissä herätti se, että baarimikko 

alkoi pelaamaan pelikoneella kesken työvuoron, mutta mikäs me olemme häntä tuomit-

semaan. Koko testin suurimman ahaa-elämyksen koimme, kun ihmettelimme, miksi 

kortinlukijassa luki ”lue kanta-asiakaskortti”, ja pikaisen Googlailun jälkeen selvisi, että 

Wanha Mestari onkin ketju! Huippua myös se, että myös täällä olisi ollut keskiviikkoisin 

samanlainen musabingo, kuin mihin testiryhmä ihastui Dixonissa.  

 Päätimme luokitella baarit Oulun kaupunginosien mukaan siten, että parhaat 

pisteet (eli vähiten kuumottava) saanut baari = Kastelli, 2. sijalle pääsevä = Alppila 3. = 

Välivainio ja 4. = Kaakkuri. Arvosanojen kaupunginosat valikoituivat täysin testiryhmän 

fiilistiedon mukaan kyseisistä kaupunginosista. Tiukoin kilpailu käytiin sijojen 1. & 2. 

välillä siten, että voiton tässä tiukassa baarikisassa vei………………………………  

Dixon! Toiseksi tuli Wanha Mestari, kolmanneksi Tuisku ja viimeisen sijan nappasi  

Peppers.  

Kuvamateriaalia ei ole, jotta jokainen  

mantsalainen saisi syyn vierailla näissä baareissa.  

Omalla vastuulla tietenkin…  
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UMPIHANKIFUTIKSEN YM-KISAT 2018 

Aurinkoisena helmikuun lauantaipäivänä 2018 jaa. kokoontuivat Oulun yliopiston suurim-

mat ja mahtavimmat killat ottamaan mittaa toisistaan. Lajina oli, mikäpä muukaan kuin 

umpihankijalkapallo. Tämän ikiaikaisen pelin paremmuudesta on kilvoiteltu Pegasuksen 

kentillä jo vuosikymmenen ajan.  Alkuvuosina valitut joukkueet ottivat mittaa toisistaan 

järven jäällä, mutta kilpailupaikkaa jouduttiin vaihtamaan Poseidonin lunastettua monta 

hyvää miestä ja naista. 

Hankifutis (kuten barbaarit sitä kutsuvat) vaatii paljon muutakin kuin raakaa voimaa. Se 

vaati hyvää silmää ja jalan nopeutta, mutta ennen kaikkea se vaatii erinomaista sitkeyt-

tä ja uskoa siihen ainoaan oikeaan, Atlakseen. Atlas on poistunut kunnian valkeilta kentil-

tä voittajana useammin kuin muut joukkueet yhteensä. Mitään vähempää ei odotettu 

tältäkään herran vuodelta 2018. 

 

 Joukkueet 

Turnaukseen osallistui kymmenen joukkuetta, joista Verba ja 

Prose/SIK olivat ainoat joukkueet luonnontieteen ulkopuolelta. 

Joukkueet oli jaettu kolmeen lohkoon, joista yhdessä oli yksi 

joukkue enemmän. Atlaksen joukkueen runko koostui urheilulli-

sista ja innokkaista fukseista (Inka, Milja, Santeri, Aleksi) ja kak-

kosista (VP, Teemu, Oskari, Joonas). Luottomiehet Arttu, Janne 

ja Philippe tasapainottivat joukkuetta hyvin. Kokemusta ken-

tälle toivat Geologi, Huanez sekä x:nnen kerran mukana ollut 

Shakkimatti. Joukkueessa oli mukana harvinaisen paljon Atlak-

sen hallitus- ja toimihenkilöväkeä. 

 

 Alkusarja 

Alkusarjan ensimmäisessä ottelussa Atlasta vastaan asettui-

vat prosessiteekkarit sekä sähköteekkarit- jotka olivat yhdis-

täneet voimansa kukistaakseen hankijalkapallon jättiläisen. 

Mikään ei kuitenkaan huojuttanut Atlasta vaan voitto irtosi 

lukemin 3-2. Ottelussa nähtiin lukuisia hienoja suorituksia 

kuten päänylipotkuja, kaukolaukauksia ja blokkeja. Toisessa 

ottelussa Atlas kohtasi Valenssin. Kemistit olivat petranneet 

viime vuodesta, eivätkä vain petrimaljojaan vaan myös 

pelitaitojaan. Atlas kuitenkin puristi rutiininomaisella suorituk-

sella 3-1 voiton ja eteni lohkovoittajana semifinaaleihin. 

Ennen semifinaalia oli noin tunnin tauko, jonka Atlaksen 

pelaajat ja kannattajat käyttivät lämmittelemällä sisätiloissa ja keskustelemalla tärkeistä 

ajankohtaisista aiheista kuten mestaruussaunasta, curlingista ja avantouinnista. 

 

”Janne oli historian  

ensimmäinen istuva  

puheenjohtaja Atlaksen 

joukkueessa”  

Historioitsija Hno Sem Sha 

 

”Kilpailupäivänä lämpötila oli 

noin -10 astetta ja kenttä oli 

epätasainen ja petollinen 

jalan alla johtuen lumen 

 sokerimaisesta koostumuk-

sesta” 

 Lumen erityistuntija Heikki Jurvas  
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 Loppupelit 

Semifinaaliottelussa vastassa oli viime vuosien tapaan Sigma. Ottelu oli tasaista vääntöä 

ja kumpikin joukkue teki kaikkensa saadakseen pallon vastustajan maaliin. Atlas onnistui 

tässä lopulta Geologin periksiantamattoman runnomisen ansiosta. Sen jälkeen Miljan 

kuljetukset, Oskarin taklaukset ja Atlaksen puolustuslinjan väsymätön vetojen blokkaami-

nen imivät sigmalaisilta mehut ja uskon. Atlas sai näin revanssin viime vuodesta ja raivasi 

tiensä finaaliin! Myös Atlaksen kannattajat antoivat ottelussa kaikkensa, mikä ei jäänyt 

huomaamatta. Sigman suurin tähtipelaaja pelästyi Atlaksen hurjaa kannustusjoukkoa sen 

verran pahasti, ettei uskaltanut Atlaksen kenttäpuoliskolle ennen loppukättelyitä. 

Finaalissa oli vastassa tuttuakin tutumpi Nikoli. Nämä pakanat Gaian* palvojat ovat viime 

vuosina dominoineet kaikkia jalkapallokenttiä. Atlas lähti otteluun kuin talvisotaan konsa-

naan; puolustamaan omaa maalia ja iskemään vastaan. Yllätys olikin suuri kun Nikoli luo-

vutti pallonhallinnan Atlakselle. Kumpikaan joukkue ei saanut kummoista aikaan ensim-

mäisellä puoliskolla. Toisella puoliajalla Nikoli heräsi ja Atlas oli vaikeuksissa. Asiaa ei hel-

pottanut se, että tuomari vihelsi vain toisen joukkueen painiotteet (eikä se ollut Nikoli). 

Lopulta Atlaksen puolustus mureni ja loppulukemat 0-2 kertoivat karua kieltään toisen 

puoliajan kulusta. 

Jälleen kerran kirsikka jäi puuttumaan 

kakun päältä ja kermat kaapi Nikoli. Tä-

mä kaava täytyy rikkoa tulevaisuudessa, 

mitä pikemmin sen parempi. Nikoli lähes-

tyy jo uhkaavasti Atlasta mitalitaulukossa. 

Turnaus itsessään sujui Atlakselta mainios-

ti ja iltaa voitiin jatkaa hyvillä mielin. 

 

Sami-Heikki ”Shakkimatti” Juurikka 

*Atlas tunnustaa ainoaksi oikeaksi auktoriteetiksi 

Terran 
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Satunnaisen matkailijan Jällivaara 

Mikä on tuo paikka, jonka saavuttaminen vaatii tuntikausien jatkuvan matkan muut-
tumattomien lumen ja metsien halki. Kulttuurishokki voi olla melkoinen rajan toisel-
la puolen, joten siksi siis tämä teksti, avuksi ja silleen. Sitä kuinka paljon vihreämpää 
ruoho rajan toisella puolen on emme pystyneet määrittämään toista metriä syvien 
hankien alta, mutta jotain muuta ehkä. 

 Jos monen tunnin istuminen muuttumatonta maisemaa katsoen kuuluu kiin-

nostuksen kohteisiin, kannattaa matkan varrella käydä kääntymässä Kiirunassa. Tällä 

tavoin matka-aikaa saa kätevästi yli tunnin suuntaansa. Kerta olet Kiirunassa, voit 

ohimennen tarkistaa paikan suurimman nähtävyyden (kaivoksen ja sen mukana tule-

van suuren montun) olemassaolon. Oli siellä avaruusraketti ja hauskoja lumiveistok-

siakin (Kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaupungissa voit kokea myös useita mäkiä, jotka voivat osoittautua petollisiksi olut-
ta kantaessasi. Tästä pääsemme ensimmäiseen huomion arvoiseen pointtiin käydes-
säsi systembolagetissa. Siellä kävijän täytyy huomioida, että paikalliset muovipussit 
ovat äärimmäisen pieniä suomalaisille ostoksille. Lisäksi, oluen ostaminen suurem-
missa määrin on tehty vaikeaksi huonon kannettavuuden vuoksi laatikoiden ollessa 
kahvattomia ja ohuita. Ne myös leviävät näyttävästi, kun kaadut niiden kanssa 
(allekirjoittaneet melkein kokeilivat). Vältä myös lasipullojen ostamista, sillä niistä 
et tule panttia saamaan, vaikka kuinka monta kertaa niitä sisään yrität tunkea. 

 

 Saapuessasi Jällivaaraan alkaa yö viedä jo voiton etkä pysty olemaan varma 
mitä tapahtuu (tuskin edes haluaisitkaan), tässä silti mahdollisuus… 

  

Kuva 1. Miehistömme karhun hampaissa.  
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Paikallisen yöelämän tutustumiseen lähdet suomalaisittain tutulla turvakännillä ja 
omilla juomilla varustautuneena, tässä välin kunniamaininta pihlajaviinallemme. 
Siellä paikallinen hiljainen tunnelma yllättää sinutkin, sillä vastaasi ei kulje oikeas-
taan ketään. Syy voi olla mitä vain maailmanlopusta paikallisten laiskuuteen. Onnis-
tunet kuitenkin näkemään eläviäkin ihmisiä, joista ensimmäisinä nähnet scandicin 
pihassa vähissä vaatteissa ja ikkunat auki rinkiä ajavan nuorison. Tämän jälkeen on 
jälleen mahdollista liikkua näkemättä ketään halki valaistujen hirvien, kauppakatujen 
ja vassaribaarin. Öinen retkesi alkaa huipentua lähestyessäsi baari oletettua, jolloin 
samalla alat huomaamaan paikallisten vajaan pukeutumisen kevyessä      -30 asteen 
pakkasessa. Paikallinen vaihtelu on kuitenkin varsin suurta mökkisi lämpömittarin 
ollessa tiukasti, sillä kannalla, että pakkasta on vain -2 astetta. Baarin (kuva 2) löy-
dettyäsi huomaat kuitenkin kauhuksesi polttavia puutteita. Ensimmäisenä asiana lis-
talta tulet löytämään a ja c-vitamiinijuomia, halvimpien drinkkien (joita paikalliset 
juovat hillopurkeista) ollessa vaatimattomat 100kr (noin 10€). Lopullinen niitti on 
kuitenkin kaljan näkyvä olemattomuus. Tilanteen musertamana päädyt palaamaan 
pakkaseen pihlajaviinan ja omien oluiden saattelemana. Tässä vaiheessa paikalliset 
olosuhteet kuitenkin osoittautuvat kohtalokkaiksi, etenkin oluillesi, jotka hyvin pit-
kälti jäätyvät naamakarvoihisi kiinni. Samalla hetkellä myös saatat tajuta oman kuo-
levaisuutesi ja hyödynnät lopunkin käsillä olevan viinavarastosi selviytymiseen… 

 

  

 

 

 

 

… Jos olet selviytynyt kuolettavista pakkasista ja löytänyt 

takaisin lämpimään maailmaan, haluat varmaan tietää ym-

päristöstäsi. Museoon mennessäsi ja tarpeeksi kauan väärän 

oven ulkopuolella jäädyttyäsi huomaat siirtyä sisälle kult-

tuurin maailmaan. Siellä saat mahdollisuuden käydä hyttys-

museossa, ostaa uuden maalauksen ja todeta itsesi mulkuksi 

tekoälyn toimesta. Saatat haluta myös kiertää kirkot sun 

muut turhanpäiväisyydet, se osio siis skipataan. Krapulasi 

vaatiessa rasvaista täytettä voit syödä paikallisen pizzan 

melkein jokaisessa kadunkulmassa ja useilla eri täytteillä, kuten 

banaanilla (kuva 3). Niin teimme mekin (arvio tulossa seuraavana): 

”Ihan hyvää, mutta banaania olisi saanut olla enemmän”. 

Kuva 2. Paikallinen juottola, Alla tiders Cafe.  

Kuva 3. Banaanipizza  

tai chic’o.  
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Elinvoimasi palautuessa saatat lähteä hapuilemaan kohti mystistä huhuttua utopiaa, 
maailman pohjoisinta dollarstorea. Matkallasi saatat vielä saada vastaasi kyseenalai-
sia koiranulkoiluttajia/hevosia, jotka kulkiessaan tien väärää puolta, kaiken päälle 
vielä tervehtivät sinua ystävällisesti. 

 Monen elämän ja kysymyksen jälkeen saavut kohteeseen, johon olet niin kau-

an halunnut eli dollarstoren kauppamaailmaan (kuva 4). Siellä sinua vastaan iskee 

satunnaisen tavaran ja tarjousten meri. Krapulapäissään voit kuitenkin innostua tur-

huuden keskeltä löytämään kaikkea elintärkeää ”vappua ja maailmanloppua varten”, 

joten voit syyttää vain itseäsi. Jos olet erittäin onnekas, käytäviä kiertelemästä voit 

myös nähdä legendaarisen mysteerimiehen (identiteetti selvityksen alla). Viimeisenä 

tekona haluat kokea jotain aitoa ja ruotsalaista, eli 3,5kg säilykenakkeja. Ilman et 

vain selviä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Mystinen hopeinen dollarstore.  

Kuva 5. ”Paras pitkän ajan sijoitus  

vähään aikaan”.  
Matkailijat: Nuuskakenraali ja 

Kapteeni Surströmming  
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Shakki ja matti 

Maaliskuun viimeisenä keskiviikkona 
käynnistyi shakkikerho. Kiltakommuunin 
tilat täyttyivät niin pelaajista kuin uteli-
aista katselijoistakin. Kerhon oli määrä 
alkaa kello 16, mutta fyysisistä kehotuk-
sista huolimatta osa aloitti pelaamisen jo 
15.52. Ikään kuin millään muulla kuin 
seuraavalla siirrolla ei olisi merkitystä. 
Tämä on voimakas viesti siitä, että jon-
kinlainen perustarve on ollut liian pit-
kään tyydyttymättä. 
 Shakkikerhoon voi tulla kuka 
vain. Shakki on siitä hieno peli, että jopa 
teekkari voi oppia sen minuuteissa, 
mutta mestariksi kehittyminen vaatii 
vuosia tai vuosikymmeniä. Shakki voi 
ensisilmäyksellä vaikuttaa tylsältä ja lau-
dan satunnainen asetelma ei herätä 
maallikossa tunteita, mutta shakki on 
uskomattoman moniulotteinen peli. 
Yhdysvaltalaisen matemaatikon Claude 
Shannonin mukaan nimetyn Shannonin 
luvun mukaan shakissa on noin 10120 

mahdollista siirtoa. Siis 
10000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000 

 

 

00000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000. Aika 
monta. Mahdollisista siirroista pitää 
sitten vielä valita, mitkä niistä ovat erin-
omaisia – tai mitkä edes kelvollisia. 
 Shakkikerho jatkuu keskiviikkoisin 
kello 16 kiltakommuunissa tai  
kommuunin neuvotteluhuoneessa. Osal-
listujien tahdosta riippuen voimme ope-
tella shakkia perusteista lähtien, pereh-
tyä teoriaan syvemmin taktiikoiden ja 
strategioiden muodossa tai keskustella 
vaikkapa historiasta (shakin historiasta 
voisi kirjoittaa kokonaisen kirjasarjan) tai 
ajankohtaisista tapahtumista. Esimerkik-
si tiistaina 27.3. päättyi FIDE:n kandi-
daattiturnaus, jonka voitti Yhdysvaltoja 
edustava italialaistaustainen Fabiano 
Caruana. Hän kuittasi voitosta 420 000€ 
ja pääsee haastamaan vuodesta 2013 
hallinneen norjalaisen maailmanmesta-
rin Magnus Carlsenin marraskuussa 
Lontoossa. Voittajalle on silloin luvassa 
miljoonan euron suuruinen palkintora-
ha. Jos siis tuntuu, että mantsan alalta 
on vaikea löytää töitä, voi aina kokeilla 
siipiään shakin saralla. Shakkikerho on 
luonteva paikka aloittaa ura. Edellinen 
yhdysvaltalainen maailmanmestari oli 
Bobby Fischer, joka voitti kuuluisassa 
Reykjavikissa pelatussa maailmanmesta-
ruusottelussa Neuvostoliiton Boris 
Spasskyn keskellä kylmää sotaa, vuonna 
1972. Ennakkosuosikki marraskuussa on 
kuitenkin Magnus Carlsen, jota pidetään 
kaikkien aikojen parhaana pelaajana. 
Shakkikerhossa järjestetään tulevaisuu-
dessa turnauksia, joissa selvitetään, ku-
ka on Oulun Viswanathan Anand. 

Keskiviikko, kello 16, kommuuni 
Tervetuloa! 

-Allu 

Kommuunitilan äänimaisemaa hallitsee 
keskiviikkoisin aivojen hammasratasmainen 
raksuttaminen.  
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Suomineidon alapäästä, sivupäästä ja 
keskikohdan päästä lo ytyy opiskelija-
kaupunkeja, joita yhdista a  hieno ala 
nimelta  maantiede. Na ma  itsea a n 
maantieteilijöiksi kutsuvat ihmisen 
lapset ovat x ma a ra n verran jo ko-
koontuneet vuosittain ihmettelema a n 
toisiaan johonkin ennalta-arvattavaan 
kohdekaupunkiin. Ensin se oli Turku, 
sitten Helsinki, viime vuonna Joensuu 
ja nyt 2k18 Oulu (x on ta ten 3 kai). 
Kokoontuminen sovittiin tapahtuvak-
si 22.-24.3 ja niin vain ka vi. Seuraa-
vaksi ka sitella a n tapahtumankulku 
tuolta lyhyelta  mutta liian pitka lta  
ajalta (sukunimi et al. 2018).     Aurin-
koisena, pilvisena , tuulisena ja satei-
sena tavallisesta poikkeamattomana 
pa iva na  Ouluun alkoi tippua Suomi-
neidon ala- ja sivupa a sta  maantieteen 
opiskelijoita. Tarkka kokoontumis-
ajankohta oli ehka  noin cirka about 
ennen auringonlaskua (ok 16.00) ja 
tarkka paikka jossain Oulun keskus-
tan tuntumassa. Sinne niita  vain tuli ja 

alkuun suoritettiin va ista ma tto ma t 
ihmettelyt; kylla , teilla  muilla on eri 
sa vyisia  vihreita  haalareita ja meilla  
viininpunaiset. Kylla . Aika hassua. Ja 
kylla , Suomi on pitka  maa, Oulu on 
perseessa , mutta niin olette tekin 
sinappikaupunkilaiset. Still lysm. 

Sitten juotiin kahvit ja otettiin murua 
rinnan alle sen minka  jaksoi 
#suklaapisarakeksitmust. Kofeiinin ja 
sokerin vaikutuksen alaisina pohdit-
tiin hetki mika  ta ma  pohjoinen maail-
man kolkka on ja josko alkupera is-
kansoille pita isi antaa enemma n val-
taa omilla alueillaan. Keskustelu oli 
lauseita toistensa pera ssa , jotka sisa l-
siva t sanoja kuten Koillisväylä, maail-
manmarkkinat, kalastus ja ”missä on 
vessa”. Lisa ksi huomattiin, etta  Oulus-
sa ei ole ja a tikko a , vaikka pohjoinen 
paikka on. UMMbelievaBle. Sen sijaan 
koettiin ta rkea ksi, etta  se ja a tiko nku-
vatus mika  viela  ela a , pita isi myo s 
yritta a  pita a  elossa hastag eläväjää (?). 



 

19 

Stop global warming, I need ice for 
my martini.   

Blaablaa va lissa  tankattiin kotiruoka-
tyyliin opiskelijaravintolassa, jonka 
ja lkeen sokkaa alettiin jo varovaisesti 
löysyttämään. Ei vaan no heti la hti 
noin, kylla ha n ta ma  meilta  ka y. 

Aamu valkeni tsirp tsirp ja ohjelmassa 
oli ohjelmaa. Pohjoista teemaa ka si-
teltiin juurta jaksaen kantilta jos toi-
selta ja eri a a nitorvista la hto isin. Syo -
tiin, maantieteiltiin (what is that), 
kahviteltiin, pilkittiin sisa tiloissa, syö-
tiin ja na in. Saapui iltapa iva  ja pa a s-
tiin odotettuun ohjelmanumeroon eli 
ja tettiin Linnanmaa taakse ja siirryt-
tiin temmelta ma a n Oulu city centreen. 
Kaupunkisuunnistus pirstaloi noin 
100 tired but happy (but tired) -
maantieteilija n joukon 10 ryhma ksi, 
jotka la htiva t suorittamaan somehen-
kista  pelia . Tehta va na  oli pa a sta a  luo-
vuus irti tai olla ainakin mahdollisim-
man kiusallinen ja tuottaa eri avainsa-
noista materiaalia Instagramin syo ve-
reihin. Avainsanoihin lukeutui niin 
oululaisia na hta vyyksia  kuin omitui-
sia pera merellisia  slangi-ilmauksia. 
Muun muassa Toripolliisilla riitti 
vientia  ja tyyppi pa a sikin monen su-
kupuolesta riippumattoman henkilo n 
kosketuksen kohteeksi. 

Lopuksi ja viimein ilta ha ma rtyi sen 
verran, etta  homma voitiin lopettaa ja 
siirryttiin sisa tiloihin nauttimaan 
lienta , jonka vaikutus ihmiskehoon on 
aina yhta  arvaamaton. Arvovaltainen 
ja rjesta ja tiimi teki tyo ta  ka skettya  ja 
arvioi ta ysin subjektiivisesti spatiaali-
sesti laaja-alaisen maantieteilija jou-
kon aikaansaannoksia. Tulos: hauskaa 

sakkia. Lopulta tekaistiin mahdoton ja 
nimettiin yksi kaupunkisuunnistus-
ryhma  ylitse muiden. Va likommentti: 
hauskaa sakkia, aivan mahdoton pa a -
to s. Huojuva ja rjesta ja tiimi runnoi 
itsensa  sisa tiloista lo ytyneelle lavalle 
ja kailotti valitun tiimin nimen epa toi-
mivaan mikkiin. Ai mika  se sitten oli? 
peräpalleropupupapanajäkäläporo tai 
jotain. Va likailotuksesta huolimatta 
ilta jatkui ja meni mallikkaasti t. var-
tin yli kymmenen la htija . 

Niin vain taas avautui silma t aamulla 
ja ei muuta kun syo ma a n. Voi kun se 
olisikin na in huoh. Todellisuudessa 
silmien avaamisen ja lkeen alkoi ar-
moton munien keitto, falafelien pais-
to, kofeiinijuoman keitta minen, nak-
kien ka rytta minen ja ehka  pienen 
buranan poskeen pista minen. 

Aaetta . Lopulta pa a stiin parhaaseen 
osioon eli hyva stien ja tta miseen. 

All in all tapahtuma oli kuin Italian 
entisen pa a ministeri Silvio Berlusco-
nin vuonna 2005 laukoma mielipide 
suomalaisesta keittio sta  ja sen anti-
mista: koettelemus. Silti kykenem-
mema mmi (Frohe Ostern) ta ha n vuo-
den pa a sta  uudestaan. See you in 
TurQ. 

Best regards, 

Järjestäjäkoomaaja ja muuten vaan 
koomaaja 

Ps. 2 pa iva ssa  ei kulu 10 voipakettia 

Oikea kaupunkisuunnistusvoittaja nimi: 

@Palleroporojakala 
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Inttimuona-arvio  Sami-Heikki J. 

Varauduin mantsamökkeilyyn kolmella inttimuonapakkauksella, jotka olin saa-

nut suhteilla viikkoa aikaisemmin. Kaksi näistä annoksista testattiin mantsamö-

killä ja kolmas arvioitiin tätä juttua kirjoitettaessa. Annokset olivat Blå Band 

merkkiä. 

Wilderness stew with rice - Riistapata riisillä  
(riisi 40%, peruna, naudanliha 7,0%, 
sieni, poronliha 0,7% ym.) 

Ohjeet valmistamiseen olivat simppelit.  
Lisäsin keitetyn veden pussiin, sekoitin, ja 
annoin hautua n. 15 min. Pussi oli aluksi 
kuuma eikä sitä voinut pitää kädessä. Tuok-
suu erittäin aromikkaalle. Ruokajuomaksi 
valitsin karpalolonkun (toimi hyvin!) 

Erittäin lihaisa ja herkullinen annos. Puoles-
sa välissä huomasin että tässä on sieniä. 
Hyyyi. Ja lihapalat näyttävät kanin papa-
noilta. Mutta kun ei ajattele papanoita tai 
sieniä niin tämä on hyvää. Korttipelit maistui myös.    

4/5 mukavan täyttävä iltapala 

 

Tropical breakfast with cereal flakes –  
Trooppinen aamupala hiutaleilla  

(hiutaleet 40%, hedelmät 9,8% (mango, ananas, 
passion) ym.) 

Tuoksuu hedelmäiseltä mutta maistuu vetiseltä. Laitoin 
vissiin liikaa vettä, en osannutkaan tehdä. Ihan kuin 
puurohiutaleita laihassa mehussa. Edes kaakao ja juusto-
leipä kyytipoikana ei pelasta tätä. Joonas saa syödä lo-
put. 

2/5 ois pitäny syödä kuivana 

Joonas: Tämän käytännöllisen aamupalan avulla voit 

samaan aikaan kuvitella olevasi sekä tropiikin lämmös-

sä, että intissä samaan aikaan. Kenellekään ei varmasti 

tulisi mieleen yhdistää turvallista kaurapuuroa muroi-

hin ja trooppisiin hedelmiin. Tämä makujen harmonia 

toimii täydellisesti krapula-aamuihin, kun et maista 

mitään saati välitä omasta hyvinvoinnistasi.¨ 
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Summerberry fruit porridge – Suvimarjat kiisseli  
(marjat 5,3% (vadelma, mustaherukka, seljanmarja, mansikka) ym.) 

Tomi väittää että seljanmarjat ovat myrkyllisiä. Alkoi hiukan kuumottaa tämän syö-
minen. Ilmeisesti kiisseli on syanidin korvike Suomen armeijassa. Googletimme. 
Kaikki hyvin, vain siemenet ovat myrkyllisiä. Tuoksu on marjainen mutta jokin outo 
sivuhaju. Ihan jees perus jauhokiisseli, so-
pivan makea. Näitä on syöny tarpeeksi ylä-
asteella. En näkis vaivaa tehdä tätä metsäs-
sä. 

3/5 peruskoulukiisseli, ei sisällä myrkkyä 

Muistakaa syödä wappuna hyvin!  

  Opiskelijan säästövinkit Wapulle  
  (tai koko vuodelle): 

Herkkuhimon iskiessä osta 

irtokarkkien sijaan kaljaa,  

halvempi kilohinta. 

Itseasiassa ruokakin on kallista,  

joten korvaa ateria kaljalla. 

Kun tarkemmin asiaa tutkii niin  

vesikin on kallista ja hanavedestä  

saatava energia- ja ravinnemäärä  

on erittäin vähäinen.  

Suosittelemme olutta. 

Säästäminenkin voi olla hauskaa! 
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Etupenkki, takapenkki… okei okei ei 
sitte! 

Jó napot eli hyvää päivää täältä pustan 
laidalta Karpaattien altaalta, Unkarista! 
 Taru täältä kirjoittelee Budapes-
tistä ja mietin lämmöllä Oulun mantsa-
laisia. Sain juuri whatsapissa kuvan, 
mihin oli listattu kaikki Wapun tapahtu-
mat, ja tuntui että sielustani olisi irron-
nut palanen. Onneksi olen viihtynyt tääl-
lä hyvin, vaikkakin Budapest on kahden 
miljoonan asukkaan kaupunkina melkoi-
sen iso paikka Inarin tytölle. Tekemistä 
täällä onneksi riittää, ja aika on mennyt 
aivan hurjan nopeaa. 

 Kirjoittelen täältä meidän Eras-
mus-asunnosta (ei kuvassa), jossa jaan 
neliöni kuuden muun kansainvälisen 
opiskelijan kanssa. Aluksi mietin, että 
pystynkö elämään näin monen ihmisen 
kanssa saman katon alla, mutta tämähän 
on sujunut yllättävän hyvin. Oman huo-
neeni pinta-ala on ruhtinaalliset 7 
(seitsemän) neliötä, joten siellä ei juuri 
tule aikaa vietettyä. Siksipä meidän yh-
teisestä olohuoneesta ja keittiöstä on 
muodostunut pieni kulttuurien sulatus-
uuni, jossa olen saanut tutustua niin hol-
lantilaiseen, ranskalaiseen ja saksalai-

seen, kuin libanonilaiseen ja irlantilai-
seenkin kulttuuriin.  Ja melko sosiaalise-
na tapauksena minulle on sopinut oikein 
hyvin se, että joku on aina kotona. 

 Vaikka tulemme eri kulttuureista 

(joskaan ei loppujen lopuksi niin paljoa 

erilaisista), olemme tulleet hyvin toi-

meen keskenään, ja näistä ihmisistä on 

tullut minulle hyviä kavereita. Ainoas-

taan irlantilainen kämppis on jäänyt hie-

man kysymysmerkiksi, sillä ainoa kerta 

kun hän kunnolla jutteli minulle oli sil-

loin, kun hän kertoi että oli juonut kaik-

kien meidän muiden viinat. 

  

 

 

 

 

 

 

Suurin shokki itselle tässä asunnossa oli 
se, että olen meistä vanhin! Aluksi olin 
suhteellisen järkyttynyt, sillä olen tottu-
nut olemaan nuorimmasta päästä mat-
kustellessani. Mutta nyt olen jo tottunut 
ajatukseen, että saan olla kämpän mum-
mo ja hyvillä mielin jättää yhdet pirskeet 
välistä, ja mennä aikaisin nukkumaan. 

Mutaisalla seikkailulla Unkarin ja  

Slovakian rajalla  
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Ruokailutapojen eroavaisuudet ovat 
olleet ainoa suuri ihmettelyn aihe asun-
nossamme. Hollantilainen oli erityisen 
järkyttynyt kun me muut söimme läm-
mintä ruokaa lounaalla, ja ranskalaiset 
ihmettelevät jos kokkailen illallista kuu-
delta. Mutta kaiken kaikkiaan asuminen 
tässä yhteisössä ei ole juuri eronnut ke-
nen tahansa muun kanssa asumisesta. 
Kaikki me haluamme kokea uutta ja 
matkustella, oppia muista kulttuureista, 
maistaa Unkarilaista goulash-keittoa ja 
mennä maanantaisin muiden vaihtarei-
den kanssa Morrisons 2-baariin, josta 
saa 33 sentillä olutta. Ja välillä me myös 
koitetaan opiskella, joka on itselleni 
ollut yllättävän mielekästä täällä, sillä 
kurssien aiheet ovat olleet itselleni kiin-
nostavia. Melkoinen Erasmus-kupla 
tämä kuitenkin on, ja unkarilainen kult-
tuuri ei ole ainakaan vielä tullut yhtä 
tutuksi kuin muiden vaihtareiden tavat ja 
kieli. Kiva maa tämä joka tapauksessa 
on, vaikkei ruokakaupasta meinaakaan 
löytää edes puuroa. 

 Joissain tilanteissa tarvitaan kui-

tenkin vain suomalaisuutta, kuten sil-

loin, kun kyse on niinkin vakavasta asi-

asta kuin penkkiurheilusta. Mietin jo 

ennen tänne lähtöäni, että mitenköhän 

talviolympialaisten katsominen täällä 

tulee sujumaan  

(koska se oli yksi suurimmista huolenai-

heistani :D). Onneksi seurakseni löytyi 

kappas vain suomalainen Moona, jolla 

toimi vielä kaiken lisäksi Yle Areena! 

Muut vaihtarit saivat meistä monesti 

hupia, kun katsoimme Olympialaisia 

pieneltä puhelimen näytöltä ja kiroilim-

me. 

 

 

 

Kevät on vihdoin alkanut saapua Buda-
pestiin, mutta onneksi otin talvitakin 
mukaan. Täällä on nimittäin ollut aina-
kin 10 astetta tavallista kylmempää. En 
ole edes pysynyt kirjoilla kuinka monta 
kertaa minulta on kysytty, että: 
”Tämähän tuntuu sinulle varmasti ihan 
kesältä?” ja ”Sinähän olet tottunut kyl-
myyteen kun tulet Suomesta?”.  

Unkarilaiset rakastavat kansallismaustettaan 

paprikaa eri muodoissa – niin kuivattuna, 

jauhettuna, säilykkeinä, tahnana ja tuoreena.  

Toinen ”herkku” on eri hedelmälajeista 

valmistettu Palinka – unkarilainen viina. 

Maistuu pahalle.  

Olympialaisten 

jännäämistä  

Excursio-bussia 

odotellessa.  
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Ja tänään Libanonilainen kämppikseni 
kysyi vitsillä, että tiedänkö mitä hyön-
teiskarkoite on, sillä eihän meillä Suo-
messa mitään itikoita voi olla kun on 
niin kylmä. Näytin tämän jälkeen kuvan 
lapin kesästä ja sääskistä, joten enää ei 
jäänyt kysymykseen onko meillä käyttöä 
karkotteelle vai ei. 

  

Voin paljastaa, että odotan kovasti ke-

lien lämpenemistä, jotta Tonavan ranta 

ja tämän kauniin kaupungin kadut ja 

upeat rauniobaarit muuttuvat kesäisiksi 

ja eläväisiksi. 

Pitäkää mantsalippu korkealla ja äläkää 
valmistuko ennen syksyä pliis!  

Nähään syksyllä! 

    

Rakkaudella, 

  Taru 

Budapestistä löytyy upeita rakennuksia joka kulman takaa. Kuvassa kuitenkin yksi 

 hienoimmista ikinä näkemistäni rakennuksista, parlamenttitalo.  
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Lyhyt katsaus Akateemisen elokuvakerhon 
 esittämiin elokuviin 

 
!!!!!!!!!!!!!Juttu sisältää juonipaljastuksia uusimmista Oscar-voittajista!!!!!!!!!!!!! 
 
23. Bitva za Sevastopol (Ukraina) 10.10.2017 
Elokuva keskittyi maailman tappavimman naispuolisen 
tarkka-ampujan elämään toisen maailmansodan, ja ennen 
kaikkea Sevastopolin taistelun aikana. Elokuva oli täyttä 
Hollywoodia. Päähenkilö Ljudmyla Pavlitšenkon hahmo 
kehittyi ja saavutti Mariaanien haudan kaltaisia syvyyk-
siä. Toisin sanoen hahmo oli aluksi syvä kuin teelauta-
nen ja elokuvan lopussa noin shottilasin syvyinen. Hah-
mo tappaa vitusti fasshisshteja ja siinä ohessa menettää 
monta kahden pennin rakastajaa traagisesti kuitenkaan 
mistään välittämättä. Mukavan lisämausteen elokuvaan 
toi englanninkieliset tekstit, jotka eivät olleet vain käsit-
tämättömät, vaan suorastaan harhaanjohtavat. Yhdessä 
vaiheessa Ljudmyla esimerkiksi sanoi venäjäksi sen het-
kiselle rakastajalleen haluavansa pojan. Tämä oli kään-
netty englanniksi “I’m pregnant”. Näin ollen suurin osa 
katsojista pyöri kauhuissaan penkeillään katsellen kuinka tämä viimeisin kahden 
pennin rakastaja räjähti palasiksi Ljudmylan syöksyessä maha edellä kaikkiin mah-
dollisiin kiviin ja muihin sikiölle mahdollisesti haitallisiin koviin ja teräviin asioihin. 
 

1,5/5 

 

24. Tulpan (Kazakstan) 24.10.2017 
Kazakstanista katselimme elokuvan nimeltä Tulpan. Elokuvassa Asa palasi kotiseu-
duilleen Kazakstanin aroille palveltuaan jonkin aikaa Venäjän laivastossa. Asa asuu 
siskonsa ja tämän perheen kanssa jurtassa keskellä ei-mitään. Siskon mies on perke-
leen kova paimentolaisäijä, Asa sen sijaan tykkää vain puhua paskaa haista ja muste-
kaloista. 
    Arojen ainoa vapaa morsianehdokas on Tulpan, joka ei 
juuri perusta haista ja mustekaloista paskaa jauhavasta ja 
maata omistamattomasta Asasta. Tämä ei kuitenkaan estä 
Asaa ja tämän traktorilla ajelevaa kaveria tekemästä useita 
vonkuureissuja Tulpanin jurtalle. Juoni ei oikein etene elo-
kuvassa minnekään, paitsi lopussa Asa saa jotenkin lunas-
tettua siskonmieheltä paikkansa perheessä toimimalla käti-
lönä poikivalle lampaalle tarpeettoman pitkässä ja tarpeet-
toman audiovisuaalisesti tarkassa kohtauksessa… 
 
 
1,5/5 
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25. Krisana (Latvia) 1.11.2017 
Latvialaisessa jännärissä Matiss Zelcs kävelee hitaasti tupakoiden kotiin töistä ja tör-
mää matkalla selvästi sillalta jokeen hyppäämistä hautovan naisen. Matiss kuitenkin 
kävelee hitaasti pois paikalta välittämättä näkemästään. Huudon ja molskahduksen 
kuultuaan Matiss tulee kuitenkin katumapäälle ja kävelee hitaasti takaisin sillalle. 
Matiss kuitenkin kävelee liian hitaasti voidakseen tehdä asialle mitään. Matiss käve-
lee hitaasti soittamaan poliisit, jotka ovat kuitenkin innottomia tutkimaan juttua, kos-
ka ruumista ei löydy. Matiss aloittaa oman täysin umpimähkäisen tutkimuksensa, 
johon liittyy villejä johtopäätöksiä ja todella hidasta kävelyä. Elokuvassa on hyvin 
kaurismäkeläisen ankea tunnelma ja sinänsä juoneltaan elokuvan on ihan miellyttävän 
kieroa katseltavaa. Paitsi että elokuvassa kuvataan aivan liikaa aivan liian hidasta 
kävelyä. Jos suomalaiset ovat maailman nopein kansa, ovat latvialaiset tämän eloku-
van perusteella takuuvarmasti maailman hitain kansa. Elokuvan kesto oli vain 1h 
30min, mutta suomalaisella kävelyvauhdilla elokuvan keston olisi voinut nipistää 45 
minuuttiin. 
 

2/5 

 

 

26. Brat ja Brat 2 (Venäjä) 15.11.2017 
Rakkaasta itänapauristamme katsoimme kokonaisen elokuvasarjan. Bratissa (suom. 
Veli) ideana on, että armeijapalveluksesta palaava Danila joutuu kotikaupungissaan 
pulaan miliisien kanssa ja saa viikon aikaa löytää itselleen töitä tai joutuu liittymään 
miliiseihin (aika paha rangaistus). Danilan äiti patistaa Danilan matkaamaan Pietariin, 
jossa hänen veljensä on menestyvä liikemies. Danila ajautuukin sitten mafiajuttuihin 
ja väkeä kuolee. Sarjan ensimmäinen osa on mainiota, joskin hieman kökösti editoitua 
kurjuuden romantisoimista. 
 
5/5 
 
Sarjan ensimmäisen osan oltua suurmenestys, päätettiin sille luonnollisesti tehdä jatko
-osa. Tällä kertaa kuitenkin 7400% (wikipedian budjettitietojen mukaan) suuremmalla 
budjetilla. Elokuva on kuvattu suureksi osaksi USA:ssa. Lisäksi rahaa kulutettiin 
vuokraamalla aivan ensimmäiseen kohtaukseen täysin turha hummeri, palkkaamalla 
Jaromir Jagr luistelemaan taustalle yhdessä kohtauksessa ja palkkaamalla aikoinaan 
suosittu venäläinen pop-tähti näyttelemään itseään periaatteessa vain, jotta voitaisiin 
sanoa hänen musiikkiaan paskaksi. Danila lähtee USA:han auttamaan kaverinsa 
NHL:ssä pelaavaa veljeä pääsemään eroon alamaailmaan liittyvistä ongelmista. Jatko-
osa on äärimmäisen korni ja kieli poskessa tehty, mutta silti varsin viihdyttävä. 
 
3/5 
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 28. Brest Fortress (Valko-Venäjä) 15.2.2018 
Valko-Venäjällä tuotetussa ja lähestulkoon pelkästään venäläisten tähdittämässä so-
tajännärissä natsit aloittavat yllätyshyökkäyksen Brestin linnoitukseen. Helvetisti 
sankaruutta jne. Kuolettavan tylsää räiskintää yhdessä paikassa kohtauksesta toiseen. 
Pakko tämmöinenkin elokuva oli vissiin sitten tehdä, jotta voidaan alleviivata sitä, 
miten toisessa maailmansodassa Neuvostoliitto voitti. 
 

1,5/5 

 

 

29. Axınla aşağı (Azerbaidzhan) ja Road Movie (Venäjä) 28.2.2018 
Azerbaidzhanilaista elokuvaa etsiessä vaikutti siltä, että Azerbaidzhanin elokuvateol-
lisuuden ”juttu” on kaksinumeroisiin osiin yltävät komediaelokuvasarjat. Valitetta-
vasti tällaisia hupailuja ei löytynyt tekstitettyinä, joten oli tyytyminen tähän 2014 
julkaistuun pahanmielen elokuvaan. Elokuvassa Ali on läpimätä melontajoukkuetta 
valmentava viinaanmenevä huoripukki. Alin poika Ruslan on myös Alin valmenta-
massa joukkueessa, mutta Ruslan on tosi huono soutaja. Pelkän soudun lisäksi Rus-
lanilta ei luonnistu oikein uiminenkaan, sillä hän hukkuu jo pian elokuvan alettua. 
Loput elokuvasta Ali etsii Ruslanin ruumista, ryyppää ja laiminlyö samanaikaisesti 
sekä vaimoaan, että rakastajatartaan. Paska elokuva, mutta onneksi oli lyhyt. 
 
2/5 
 
Toisena elokuvana katsottiin viime vuonna julkaistu venäläinen pelkästään autojen 
kojelautakameroista koostuva ”dokumentti” Road Movie. Joissain pätkissä itse ta-
pahtumat olivat hupaisia, mutta useimmissa suurin viihdearvo tuli venäläiskuskien 
lakonisesta suhtautumisesta kaikkeen omituiseen. Pelkän satunnaisen hupaisuuden 
lisäksi elokuva olisi saanut kyllä pyrkiä tarjoamaan jotain enemmänkin. 
 
1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akateemiset elokuvakerhot jatkuvat kun jatkuvat ja niin pitkään kuin ovat jatkuak-

seen. Tulevana ohjelmistona on vielä yksi post-Soviet elokuva Uzbekistanista ja sit-

ten on luvassa ehkä ainakin bhutanilainen uudelleensyntyneen buddhalaisen laman 

ohjaama henkisesti ravitseva elokuva ja lisää Tarkovskia. 
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Työkalut oman unelmatyön löytä-

miseen 

”Maantieteilijän osaamisella voit tehdä ihan 
mitä haluat”. Tämä lause pitää paikkansa, 
mutta siitä ei ole hyötyä omia uravaihtoehto-
jaan pohtivalle opiskelijalle. Siksi tähän jut-
tuun on kerätty tärppejä ja työkaluja oman 
urasi suunnitteluun! 

 Jotta saat nämä työkalut tehokkaa-
seen käyttöön, täytyy sinun ensin tutustua 
itseesi. Ensinnäkin sinun täytyy tietää, missä 
olet hyvä! Toisekseen sinun täytyy hahmo-
tella se, minkä tekemisestä nautit ja miten 
tykkäät tehdä asioita. Monesti opiskelijoiden 
perisynti on myös ajattelun rajaaminen vain 
omaan opiskelualaan. Laajenna siis näkökul-
maasi, kun pohdit omia uravaihtoehtojasi! 
Esimerkiksi geologi, biologi sekä yhteiskun-
ta- tai kansantaloustieteilijä saattavat tehdä 
täsmälleen samoja töitä kanssasi tulevaisuu-
dessa.  

 Tässä jutussa voisi olla pari haastat-
telua tai pitkä lista mantsalaiselle sopivia 
työpaikkoja. En kuitenkaan tee niin. Sen 
sijaan esittelen sinulle hyviä työkaluja, joilla 
voit etsiä juuri sinua kiinnostavia uratarinoita 
ja -vaihtoehtoja. 

Kurkistus tiedonhaun sähköi-

seen työkalupakkiin 

Ehdottomasti paras keino omien urasuunni-

telmien hahmotteluun on LinkedIn. Sieltä 

löydät hakusanalla Geography lähes 890 000 

henkilöä. Suomeen rajattuja osumia tulee 

lähes 4 000. Hakusanoina toimivat mainiosti 

myös esimerkiksi menetelmät, ohjelmistot ja 

edellä mainitut läheiset tieteenalat. Lin-

kedInistä löytyy lisäksi Find Alumni -

työkalu ja paljon hyviä ryhmiä, jotka ovat 

relevantteja Mantsalehden lukijakunnalle. 

 Toinen verkosta löytyvä työkalu on 

töissä.fi-portaali. Se on Helsingin yliopiston 

koulutus- ja kehittämispalveluiden ylläpitä-

mä sivusto, jonne kerätään eri oppialoilta 

valmistuneiden uratarinoita. Mantsalaisten 

uratarinoiden lisäksi kannattaa kurkata myös 

ne lähitieteenalat. 

Apua saa muualtakin, kuin  

interwebsistä 

Loimun alojen opiskelijoille 2017 tehdyn 

tutkimuksen perusteella suosituin apu oman 

uran suunnitteluun ovat toiset opiskelijat (63 

%) ja oma lähipiiri (50 %). Loistavaa, että 

apua osataan pyytää! Vain joka viides Oulun 

yliopiston opiskelija oli puolestaan turvautu-

nut yliopiston urapalveluiden apuun. Kannat-

taa muistaa, että urapalveluissa työskentele-

vät ovat työnhaun asiantuntijoita. Sairaana-

kin googlaat ensin oireet, mutta usein turvau-

dut lopulta lääkärin eli asiantuntijan apuun. 

 Toinen hyvä auttava taho on oma 

ammattiliittosi. Luonnon-, ympäristö- ja 

metsätieteilijöiden liitto Loimu on yksi mo-

nista maantieteilijöille sopivista ammattilii-

toista. Potentiaalisten työnantajien kartoitta-

misen lisäksi opiskelijalle keskeisiä palvelui-

tamme ovat mm. CV:n, työhakemusten ja 

LinkedIn-profiilien kommentointipalvelu, 

koulutukset sekä palkka ja -lakineuvonta. 

 Työnhakuportaalit ovatkin sitten oma 

lukunsa. Kentien Mantsalehdestä löytyy 

niistä juttu tulevaisuudessa.  

Jutun kirjoittaja on opiskellut maantiedettä Hel-

singin ja Oulun yliopistoissa. Työuran aikana töitä 

on tullut tehtyä mm. mansikanpoimijana, vangin-

vartijana, projektitutkijana alueellisessa elinkei-

noelämän kehittämisyhtiössä ja järjestökentällä. 

 

Teksti: Henri Annila, 

Järjestöasiantuntija 
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Oulun EGEA teki Kaliningradin EGEAn 

kanssa vaihdon helmi-maaliskuussa. 

Kaliningradilaiset kävivät helmikuussa 

Oulussa ja me kävimme Kaliningradissa 

maalikuussa. Alun perin meidän oli tar-

koitus mennä jo marraskuussa, mutta 

viisumikutsujen ja yhteydenpidon men-

tyä juhlavasti päin Anuksen piiriä pe-

ruimme yrityksen puoli viikkoa ennen 

suunniteltua lähtöä. Viisumikutsuissa 

vaikeaksi osoittautui se, että Immanuel 

Kantin mukaan nimetyn baltialaisen 

liittovaltion yliopiston kansainvälisellä 

yksiköllä viisumikutsujen käsittelyyn 

menee 21 arkipäivää. Tätä vaikeuttaa 

entisestään se, että Venäjällä tunnutaan 

juhlivan joka toinen viikko joko jotain 

Juri Gagarinin avaruuslennon vuosipäi-

vää tai kansallisen jätehuollon epäon-

nistumisen juhlapäivää. 

Hieman pienentyneellä porukalla pää-

timme kuitenkin vielä yrittää ja ystävälli-

sesti kieltäydyimme kaliningradilaisten 

tarjoamista viisumikutsuista ja niiden 

suomasta käytännössä 35 euron viisu-

mialennuksesta. Me olemme suomalai-

sia. Meillä ei ole perkele penneistä kiin-

ni. Meille oltiin viestitty aiemmin, ettei 

yliopistovierailu ilman viisumikutsuja 

välttämättä onnistu, mutta juopottele-

maanhan me Venäjälle muutenkin läh-

dettiin, joten mitä väliä. Meitä oululaisia 

osallistui lopulta vaihtoon yks eka-, yks 

toka-, yks kolmos-, yks vitosluokkalai-

nen ja jo akateemiselle yläasteelle ehti-

nyt allekirjoittanut. 

Venäläisillä oli Oulussa kivaa. Kaikki oli 

tosi siistiä ja amazing. Kukaan ei ole 

varmasti koskaan ottanut yhtä paljon 

kuvia Oulun yliopiston Linnanmaan 

kampuksesta kuin venäläiset vieraam-

me. Kastarin oksennusrefleksejä hivele-

vä maksamössökastike oli paras ruoka 

koskaan, ja sen nauttimisen jälkeen voisi 

kuolla onnellisena. 

Vieraamme saapuivat talvisen kaunii-

seen kaupunkiimme lentäen. Me pää-

timme kuitenkin mennä Oulusta Kali-

ningradiin saakka maateitse, koska 

olemme todella ekologisia. Lisäksi olem-

me suomalaisia, emmekä ole valmiita 

maksamaan mistään mitään. Kuljimme 

siis Helsingistä Tallinnaan laivalla. Tallin-

nasta Riikaan ja sieltä Kaliningradiin 

matkasimme Ecolinesin busseilla. Tätä 

bussifirmaa muuten voimme varauk-

setta suositella, vaikka Tripadvisorissa 

joku tyhmä sakemanni valittikin bussin 

palaneen kesken matkan ja kuskin pu-

huneen pelkkää ukrainaa. Riiassa vie-

timme ikimuistoisen muutaman tunnin 

miniloman jatkoyhteyttä odotellessa. 

Ajan käytimme hyödyksi ryömimällä 

Königsberg pilalla – pelkkää paskaa tilalla  
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johonkin kusiseen loukkoon juomaan 

Tallinnasta ostamiamme latvialaisittain 

aivan liian kalliita oluita (kuva 1). 

Saavuimme tapahtumaköyhän bussi-

matkan ja melko nopean rajanylityksen 

jälkeen Kaliningradin linja-autoasemalle 

tunnin etuajassa (klo 6 aamulla). Alun 

perin oli tarkoitus, että lähdemme bussi-

asemalta heti isäntäväen meille vuok-

raamalle asunnolle hieman siistiyty-

mään ja virkistymään.  Vähemmän yl-

lättäen ensimmäinen kuulemamme asia 

oli, että meille alun perin sovittu asunto 

onkin peruuntunut, koska koko raken-

nus ei lämpene ja hanoista ei tule vettä. 

Uusi asunto oli kuitenkin järjestetty, 

mutta sinne pääsyä tulisi odottaa keski-

päivään. Jätimme enimmät tavaramme 

linja-autoasemalla 50-luvulla tehtyihin 

säilytyslokeroihin, jotka seinien ja ovien 

paksuuden perusteella toimittivat kyl-

män sodan aikaan jonkinlaista lasten 

ydinsuojan virkaa. Tavaroista eroon 

päästyämme menimme nauttimaan 

perivenäläistä aamiaista paikalliseen 

McDonald’s (Макдоналдс) -ravıntolaan. 

Maittavan pahanolon aamiaisen jälkeen 

lähdimme kävelylle bussiaseman lähi-

maastoon. Kävimme tutustumassa esi-

merkiksi Immanuel Kantin hautaan ja 

Königsbergin katedraaliin. Toisin sanoen 

kävimme kaupungin (paikallisten mie-

lestä) tärkeimmät nähtävyydet läpi eka-

na päivänä klo 9 aamulla noin vuorokau-

den matkanteon jälkeen. Ne kiinnostivat 

siinä vaiheessa aika paljon ja saivat meil-

tä ansaitsemansa huomion. 

Kaliningradissahan on yksi kiinnostava 

rakennus (kuva 2). Se ei kuitenkaan ole 

se rakennus, jonka paikalliset haluaisivat 

vierailijoiden näkevän. Kaliningradilaiset 

haluavat uskotella itselleen ja muille, 

Kuva 2. Neuvostojen talo. Tästä vaaleansi-

nisestä rakennusten pahasta pojasta paikalli-

set eivät pidä, koska eivät ymmärrä arkki-

tehtuurin päälle tuon taivaallista. 

Kuva 1. Suomalaiset akateemikot jossain 

Riian kusisessa loukossa nauttimassa  

virvokkeita. 
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että he asuvat sellaisessa tavallisessa 

keskieurooppalaisessa kaupungissa, 

jossa on tylsiä katedraaleja ja muuta 

sellaista arkkitehtuuria, jota on nähtävil-

lä ihan tasan jokaisessa Keski-Euroopan 

kaupungissa ja kyläpahasessa.  

Kaliningrad kuului toisen maailmanso-

dan loppuun asti Saksalle. Tuolloin alue 

oli osa Itä-Preussia ja kaupunki tun-

nettiin nimellä Königsberg. Königsber-

gissä oli sellainen kliseinen satulinna, 

joka meni sodassa tuhannen pillun pä-

reiksi. Neukut päättivät kunnostamisen 

sijaan rakentaa linnan tilalle kuvassa 

näkyvän betonilaatikon. Sekin jäi tosin 

kesken, koska Neuvostolitossa oli muo-

dikasta aloittaa mittavia rakennuspro-

jekteja ja jättää ne kesken. Toinen hyvä 

esimerkki tästä on Omskin metro, jonka 

suunnittelu- ja rakennustyöt aloitettiin 

1960-luvulla, mutta vuonna 2018 valmii-

na on yksi ainoa asema. Kaliningradin 

Neuvostojen talon rakennustyöt aloi-

tettiin vuonna 1970, mutta aika pian 

kyllästyttiin rakentamiseen ja päätettiin 

antaa asian olla. Vuonna 2005 sitten 

kaupunkilaisia vitutti jo riittävästi tämän 

tönön katselu ja asialle päätettiin tehdä 

jotain: rakennus maalattiin niin  sano-

tusti ryssänsiniseksi ja ikkunoihin asen-

nettiin lasit. Hostimme olivat tästä ra-

kennuksesta äärimmäisen vaitonaisia ja 

asiasta kysyessä suorastaan kiusaantu-

neita. Aamuisella kävelyretkellämme 

valokuvautimme itsemme Lenin-sedän 

kanssa innosta puhkuen (kuva 3). 

Yleisestä käytännöstä poiketen emme 

siis majoittuneet venäläisten hostiem-

me kodeissa, vaan meille oli vuokrattu 

oma asunto kaupungilta. Näin siksi, kos-

ka vain yksi hostimme asui omillaan 

muiden asuessa joko tiukkasääntöisessä 

asuntolassa tai vanhempiensa luona. On 

mielenkiintoista spekuloida, että oltai-

siinko tällaiseen asumisjärjestelyyn pää-

dytty, elleivät venäläiset olisi käyneet 

ensin Oulussa tarkastelemassa millaisis-

sa itsenäisyyden ja oman elämän itse-

määräämisoikeuden palatseissa me 

oululaiset asumme. Asunto sijaitsi nuh-

juisessa kerrostalossa, jonka naapurissa 

oli julkisivua lukuun ottamatta täysin 

romahtanut kivitalo. Romahtaneen kivi-

talon julkisivussa luki saksaksi apotheke, 

Kuva 3. Iloinen seurueemme sai vain vaivoin 

peiteltyä Venäjälle pääsyn aiheuttamaa  

pirskahtelevaa riemua. 
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joten mistään ihan vasta puretusta ta-

losta ei välttämättä ollut kyse. Asuntom-

me sijaitsi kerroksessa 5/5, eikä raken-

nuksessa tietenkään ollut hissiä. Rappu-

käytävä oli kolkko ja kivinen eikä kaikis-

sa kerroksissa toiminut valot. Viidennes-

sä kerroksessa kuitenkin rautaisen ja 

sisältä pehmustetun panssarioven takaa 

löytyi ihan miellyttävä asunto, jossa oli 

vain yhdessä väliovessa nyrkin mentävä 

reikä ja yhdessä huoneessa repsottavat 

palmutapetit, jotka saavat vierailijan 

hetkeksi unohtamaan olevansa hyvin 

erilaisessa todellisuudessa. Asunnon 

tarpeelliseen varustukseen kuului mm. 

yksi teelusikka ja lukuisia näyttäviä, 

mutta äärimmäisen tylsiä veitsiä. 

Asunnolla lepäilyn ja virkistäytymisen 

jälkeen lähdimme yhden hostin luo syö-

mään borssia ja jutustelemaan. Matkal-

la borssipatojen ääreen kysyimme en-

simmäisen kerran kysymyksen, jonka 

tulisimme kysymään isäntäväeltä vielä 

useaan kertaan: “Voidaanko hakea kau-

pasta vähän kaljaa?” 

Borssista, kompotista (ällömakea marja-

mehu) ja leivästä koostuvan illallisen ja 

seurustelun jälkeen palasimme asunnol-

lemme marshrutkana tunnetulla mini-

bussilla, joka on tungettu niin tiiviisti 

täyteen penkkejä, että 187cm pitkä liha-

va suomalaisopiskelija mahtuu istumaan 

vain sivuttain. Vinkkinä näistä vehkeistä 

kerrottakoon, että tällaisten pysäkit 

tunnistaa  

Kaliningradissa 

lähinnä siitä,  

että jalkakäytä-

vältä on lumi sulanut tietyllä tavalla. 

Kämpille päästyämme haimme vielä 

lähikaupasta hieman lisää kaljaa ja lois-

tavua suolattuja kalasnackseja (kuva 4). 

Näitä herkkuja nautimme myöhään yö-

hön keittiön pöydän ääressä ja reflek-

toimme siihenastisia kokemuksiamme 

ja tutkiskelimme, olemmeko kasvaneet 

itse ihmisinä ja ryhmänä matkan aikana. 

Päätimme harrastaa tätä joka ainoana 

iltanamme kauniissa kevättalvisessa 

Kaliningradissa.  

Maanantaina suuntasimme aamupäiväl-

lä vierailulle Immanuel Kantin mukaan 

nimettyyn baltialaiseen liittovaltion yli-

opistoon. Yliopistorakennus oli päältä 

aika tavallinen kivirakennus ja sisältä 

tylypahkamaisen klassinen. Aiemmin oli 

ollut tosiaan puhetta yliopiston kulkulu-

pien saamisen vaikeudesta. Kävimmekin 

kieltämättä läpi tiukan seulan. Kävelim-

me ovesta sisään ja ojensimme takkim-

me narikkaa hoitavalle babushkalle. Se 

siitä sitten. Olipas vaikeaa. Tämän vuok-

si kannatti perua aiempi matkustusyri-

Kuva 4. Kyllä 

kelpaa nauttia 

virvokkeita, kun 

on kyytipojat 

kunnossa. 
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tys muutamaa päivää ennen lähtöä. 

Emme toki tiedä mitä tapahtui kulisseis-

sa vierailumme aikana. Kenties EGEA 

Kaliningradin CP:n perhettä pidettiin 

veitsi kurkulla jossain siivouskomerossa 

panttina siltä varalta, että teemmekin 

vierailumme aikana jotain tyhmää. 

    Yliopistovierailu oli ehkä jonkin verran 

asiapitoisempi kuin meillä Oulussa. Kali-

ningradissa yliopistolla meillä oli kaksi 

henkilökuntaan kuuluvaa esittelijää. 

Ensimmäinen esittelijä oli luonnonmant-

saan ja GISiin erikoistunut. Allekirjoitta-

nutkin pääsi demonstroimaan sitä, mi-

ten maanmittaus hienoilla miljoonien 

eurojen instrumenteilla tapahtuu (kuva 

5). Meille esiteltiin myös kampuksen 

akateeminen simulaattorihuone, jossa 

opiskelijat voivat harjoitella mm. metsä-

koneen ja kuorma-auton ajoa. Ehdo-

tamme Oulun yliopistoon hankittavaksi 

vastaavia laitteita. 

Toinen laitoksen esittelijä oli paikallinen 

AA-guru. Hän aloitti esitelmöintinsä 

jotakuinkin näin: “Moi, olen AA-henkilö. 

Onko kysyttävää?”. Keksimme onneksi 

jotain kysyttävää, niin saimme ukosta 

jotain irtikin. Selvisi mm. että Kalining-

rad on erikoisen ekslaaviasemansa 

vuoksi Krimin valloituksen aiheuttamien 

talouspakotteiden suurin kärsijä Venä-

jällä. Alue on paljolti riippuvainen erilai-

sista liittovaltion tukirahoista. Siinä mis-

sä muualla Venäjällä ei tiedetä pitäisikö 

identifioitua lainkaan eurooppalaisina 

vai ei, kokevat kaliningradilaiset itsensä 

eurooppalaisiksi. Lisäksi alueella olisi 

ilmeisesti jonkinlaisia intressejä solmia 

jotain erillisiä yhteistyösopimuksia naa-

purimaiden, Puolan ja Liettuan, kanssa. 

Tällaisia ei voida kuitenkaan tehdä, kos-

ka se kyseenalaistaisi liittovaltion yhte-

näisyyden ja Moskovan auktoriteetin. 

Ruokailun jälkeen kävimme tutustumas-

sa vielä Immanuel Kantin mukaan nime-

tyn baltialaisen liittovaltion yliopiston 

teknologiakeskukseen, jota kutsuttiin 

myös “Tehtaaksi”. Nimitys johtui aina-

kin osittain aiemmin paikalla olleesta 

hylätystä tehdasrakennuksesta. Tekno-

logiakeskuksessa kehitettiin kaikkea 

hienoa aina bioaseista tekoälyyn. Erin-

Kuva 5. ”Olisinpa kuollut.” 
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omaisesta tulkkauksesta huolimatta 

suurin osa kerrotuista asioista meni täy-

sin yli hilseen. Eräässä pajassa esimer-

kiksi insinööri Boris esitteli hyvin pientä 

linssiä. Hyvin pientä linssiä voi käyttää 

hyvin pieneen laitteeseen, joka on 23 

kertaa pienempi kuin vastaava Belgiassa 

tehty laite. Näin pieniä linssejä näin pie-

niin laitteisiin osataan “Tehtaan” lisäksi 

tehdä ehkä vain kolmessa paikassa Eu-

roopassa. “Venäjä on todellinen tekno-

logian edelläkävijämaa ja tuleva maail-

man johtaja” sanoi Boris ylpeänä isän-

maallisen kyynelen kimallellessa silmä-

kulmassaan ja Venäjän federaation kan-

sallishymnin alkaessa soida jossain kau-

kaisuudessa. Sitten Boris pudotti erikoi-

sen ja kalliin linssinsä lattialle. Hupsista 

saatana. Tällä hetkellä Boris vaikuttanee 

jossain Magadanin alueen hiilikaivokses-

sa. 

Teknologisesta ylivoimasta häkeltyinei-

nä lähdimme vielä pienoiselle kaupunki-

kierrokselle. Kierroksella kävimme mm. 

huvipuistossa, jossa oli maailmanpyörä 

ja tavallinen venäläinen talo (kuvat 6 ja 

7). Kierroksella seuraamme liittyi myös 

paikallisia historian opiskelijoita paikalli-

sesta ISHA:sta (eli siis ikään kuin histori-

an opiskelijoiden EGEA vissiin). Heidän 

kanssaan verkostoiduimme noin kolmen 

virkkeen verran ja sitten he vain seurasi-

vat meitä hieman etäältä noin tunnin 

ennen kuin tiemme erkanivat. Eli siis: jos 

olet historian opiskelija Oulun yliopistos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sa ja jostain kumman syystä luet tätä 

laatujulkaisua, niin perusta Ouluun oma 

ISHAsi ja lähde Kaliningradiin. ISHAn 

lisäksi seuruettamme varjosti yksi Kali-

ningradin lukuisista kulkukoirista. Tämä 

koira näki suoraan lävitsemme, että 

olemme länsimaisia lampaita ja päätti-

kin noin puoli tuntia juoksennella ympä-

Kuva 6. Liian jännittävää 

Kuva 7. Kuinka vaikeaa voi olla tehdä edes 

talo oikeinpäin? 
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rillämme ja haukkua kaikelle meidän 

laumaamme uhkaavalle, kuten pyöräili-

jöille. 

Kierrokselta lähdimme viinakaupan 

kautta yhden hostin asuntolaan syö-

mään pelmeneitä. Venäläinen opiskeli-

ja-asuntola muistutti hieman vankilaa, 

vaikkakin Suomesta Venäjälle vaihtoon 

menneiden kavereiden kauhutarinoihin 

verrattuna tämä kaliningradilainen 

asuntola oli melko siisti ja huoneissa oli 

jopa jääkaapit.  Pääsimme itsekin osal-

listumaan pelmeneiden, eli venäläisten 

tortelliinien/raviolien/mykyjen tekemi-

seen. Paikalle ilmaantui myös muita 

paikallisia opiskelijoita nauttimaan kan-

sainvälisestä ilmapiiristä, eli olemaan 

saman huoneen peränurkassa juttele-

massa keskenään. Paikalle osui kuiten-

kin myös Venäjän federaation hauskin 

seuramies, joka haki paikalle myös pul-

lon votuskaa. Hän tiesi kaikki parhaim-

mat väkinäiset juomapelit ja siisteim-

mät temput, kuten tupakoimisen. Hän 

olisi opettanut seurueemme kakkosen 

vaikka väkisin tämän muinaisen salatie-

teen kiemuroihin, mutta nössö suoma-

lainen ei uskaltanut. Hieman myöhem-

min hostimme kyllästyivät seuramie-

heen ja heittivät hänet ulos. Viinapullo 

jäi. Iloitsimme. 

Tiistaina seuruettamme oli kohdannut 

tragedia. Yksi jäsenemme oli niin rajusti 

flunssan kourissa, että jätti päivän oh-

jelman kokonaan välistä ja jäi mieluum-

min kämpille lepäämään. Me terveet 

ihmiset suuntasimme paikalliseen kas-

vitieteelliseen puutarhaan. Kasvitieteel-

linen puutarha oli kuin mikä tahansa 

kasvitieteellinen puutarha talvella, eli 

hyvin kuollut. Suomalaisista kasvitie-

teellisistä puutarhoista poiketen Kali-

ningradin kasvitieteellinen puutarha 

kuitenkin erottautui edukseen esimer-

kiksi ruosteisilla ostoskärryillä ja kasvi-

huoneen lämmittämiseen käytettävillä 

kivihiilikasoilla (kuva 8). Positiivisena 

asiana mainittakoon vielä kasvihuo-

neessa ollut kissa. Vierailijoille kissa oli 

todella mieleen, mutta sinänsä kissan 

päästäminen kasvitieteellisen puutar-

han kasvihuoneeseen on toki arvelutta-

vaa ottaen huomioon sen että kissan 

virtsa on varsin haitallista monille kas-

veille. 

Kämpillä nautitun erinomaisen kaali-

keittolounaan jälkeen suuntasimme 

maailman meriä esittelevään museoon. 

Siellä oli näytillä esimerkiksi sukelluska-

lustoa, Igorin isoisä (kuva 9), isoja kalo-

ja aivan liian pienissä akvaarioissa ja 

Kuva 8.  

Kivihiili on 

ekologinen 

 vaihtoehto 

tuulivoimalle 
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laivasimulaattori. Simu-

laattori olisi ollut kiva, 

mutta joku oli ajanut sen 

kännissä kyljelleen eikä 

sitä voinut resetoida mi-

tenkään. Museossa tuli 

hyvin esille myös Itämeren 

suojelu. Eräässä taulussa 

oli käsitelty aihetta yhdellä 

virkkeellä. “Itämeren suo-

jelu on tärkeää, mutta öljy 

on paljon tärkeämpää.” 

Museolta suuntasimme linja-autolla ulos 

Kaliningradin kaupungista johonkin ni-

mettömäksi jääneeseen syrjäkylään, 

josta meille oli vuokrattu venäläinen 

banja, eli sauna. Kylän bussipysäkillä 

autosta noustessamme huomioni kiin-

nittyi välittömästi bussipysäkin penkillä 

savuaviin suurin linja- tai kuorma-auton 

hydraulisiin osiin. Venäläisille tällaiset 

näyt ovat ilmeisen arkipäiviäisiä, koska 

kukaan muu ei tuntunut tähän suoma-

laisittain eriskummalliseen asiaan kiin-

nittävän huomiota. Kylä itsessään oli 

lähes kuin Boratin alkukohtauksesta. 

Talot olivat suureksi osaksi ränsistyneitä 

ja keskenään hyvin erilaisia. Erään talon 

piha oli täynnä rikkinäisiä pyykinpesuko-

neita. Miellyttävää. Saunamme lähin 

kauppa oli eräänlainen merikontista 

tehty kioski. Seurueemme osti yli puolet 

kioskin alkoholipitoisesta inventaariosta 

(inventaario oli melko pieni). Hosteil-

lemme ei myyty, koska heillä ei ollut 

henkkarit mukana. Myyjän 

mielestä oli kuitenkin täy-

sin ok, että täysi-ikäinen 

seuralainen ostaa heille 

juomat. ”Ole koutsi, älä 

pelikaveri.” 

Sauna itsessään oli omako-

titalon tontin nurkassa 

oleva aidattu mökki, jossa 

oli saunaosaston lisäksi 

olohuone karaokeörveltä-

miseen. Saunaosastolla oli 

itse banjan lisäksi kylmävesiallas. Kylmä-

vesiallas olikin tarpeen, koska saunassa 

oli mittarin mukaan rapiat 110 astetta 

lämmintä. Epäilimme mittarin näyttävän 

hieman yläkanttiin, mutta oli saunassa 

kuitenkin sen verran kuuma, että ilman 

kylmävesialtaassa käymistä ei ollut mi-

tään asiaa lauteille ilman, että kehon 

alankomaat olisivat kärventyneet. Piek-

simme toisemme paskaksi vihdoilla, 

jotka ovat venäläisessä saunassa paljon 

tavallisempia kuin Suomessa. Saunalta 

meidät suomalaiset lähetettiin taksilla 

takaisin kämpille. Kävimme vielä ennen 

asunnolle menoa kaljakaupassa ja ke-

babkioskilla. Kebabkioskilta sai ke-

babrullan ja jonkinsortin kanapiiraan 

noin neljällä eurolla. Kebabista sai hyvän 

mielen ja kanapiiraasta ripulin. 

    Keskiviikkona tapahtui matkan eniten 

odotettu ohjelmanumero, eli retki Kuu-

rinkynnään kansallispuistoon. Kuurin-

Kuva 9. Igorin isoisä 
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kynnäs on noin 90km pitkä kapea nie-

mimaa, joka on noin puoliksi Kaliningra-

din alueella ja puoliksi Liettuassa. Kar-

tasta katsoessa tämä on siis Kaliningra-

dista kohti Liettuaa lähtevä kepakko, 

näin maantieteellisin termein ilmaistu-

na. Kynnäs olisi kesällä varmaan aika 

mukava ja hieno paikka. Näin talvella 

käytynä paikka ei ollut kovin kummoi-

nen, vaikkakin Oulusta lähtiessä toki jo 

Itämeren näkeminen jäättömänä talvel-

la tuntuu jokseenkin eksoottiselta. Me-

rivesi tuntuikin varsin eksoottisen limai-

selle ja öljyiselle. Suomalaisiin kansallis-

puistoihin verrattuna Kuurinkynnään 

kansallispuisto oli myös jokseenkin huo-

nosti hoidettu ja useat dyynien päältä 

rantaan vievät portaat olivat rikki. Rikki-

näisten portaiden lisäksi näimme kie-

roon kasvaneita puita Juopuneessa 

metsässä, miljoona meripihkarihkamaa 

myyvää kojua, jonkinlaisen tehtaan se-

kä viekkaan Kettu-Repolaisen, joka oli 

väijymässä pörröisiä kissaystäviämme 

yhden rihkamakojuklusterin läheisyy-

dessä. 

Kaliningradin alueella, kuten myös Puo-

lassa Gdanskin lähistöllä, on runsaasti 

villiskoja. Meille kerrottiin kuitenkin, 

että Kaliningradissa riehuu sikaruttoepi-

demia, jonka vuoksi suurin osa Kalining-

radin villisikakannasta tulee lähitulevai-

suudessa häviämään. Seurueemme 

kakkosluokkalainen tästä sitten innostui 

vääntämään vitsiä, että olisi siistiä saa-

da kaliningradilainen sikarutto ja viedä 

se mukanaan Suomeen. Venäläisten 

mielestä juttu ei ollut kovinkaan hauska. 

Ihme sakkia. 

    Kynnäältä suuntasimme vielä kyn-

nään suulla olevaan Zelenogradskin 

rantakaupunkiin. Zelenogradsk oli aika 

paljon miellyttävämmän oloinen kau-

punki kuin Kalinignrad. Kesällä varmaan 

tämäkin aivan mukava paikka. Zeleno-

gradskissa kävimme pizzeriassa, jossa 

nautittiin mm. ”Partisaani”-niminen 

pizza. Partisaaniin tuli mm. jauhelihaa, 

tomaattia, suolakurkkua, perunaa ja 

tilliä. Peruna ja suolakurkku sopivat 

näemmä pizzaan ainakin paremmin 

kuin ananas. Takaisin Kaliningradin ko-

tiimme palattuamme joimme kaljaa ja 

neuvostoskumppaa, söimme suolaisia 

kalasnäcksejä keittiön pöydän ääressä 

ja pidimme maljapuheita venäjäksi vir-

tahevoista ja muista olennaisista asiois-

ta. 

Torstain ohjelmassa oli matka toiseen 

pieneen rantakaupunkiin. Tämä kau-

punki oli nimeltään Svetlogorsk ja se oli 

hyvin paljon Zelenogradskin kaltainen, 

mutta mäkisempi. Alkuperäisen suunni-

telman mukaan olisimme matkanneet 

Kaliningradista Svetlogorskiin paikallis-

junalla, eli ns. elektritshkalla. Juna-

asemalla kuitenkin ”yllättäen” selvisi, 

että kyberavaruudesta tarkastettu juna-

aikataulu ei pitänyt näiltä osin lainkaan 
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paikkansa, vaan seuraava juna menisikin 

vasta tuntien kuluttua. Niinpä otimme 

käyttöön vaihtoehtoisen suunnitelman. 

Suuntasimme siis bussipysäkille, josta 

meni harvakseltaan pitkän matkan bus-

seja Svetlogorskiin. Sanottakoon tässä 

vaiheessa, että päivä oli kansainvälinen 

naistenpäivä, joka on Venäjällä aika 

paljon isompi juhlapäivä kuin Suomessa. 

Toisin kuin Suomessa, ei Venäjällä nais-

tenpäivällä tosin ole mitään tekemistä 

tasa-arvon kanssa, vaan päivän tarkoi-

tus on lähinnä, että miehet voivat antaa 

lahjoja naisille kiitokseksi ruuanlaitosta 

ja synnyttämisestä. Ympäristön painos-

tuksesta seurueemme kokikin tarpeel-

liseksi ostaa hosteillemme kukkasia 

edellisenä iltana kukkakaupasta, jossa 

meille haluttiin puhua väen vängällä 

saksaa, vaikka osasimmekin täydellistä 

venäjää. Tämän sivuraiteille ajautumi-

sen pointti oli siis se, että kyseessä oli 

kansallinen vapaapäivä ja ihmisiä oli 

liikkeellä paljon. Svetlogorskin bussin 

saapuessa pysäkillemme alkoi täysi kaa-

os. ”JUOSKAA NOPEASTI BUSSIIN JOTTA 

PÄÄSETTE ISTUMAAN!” huusivat hos-

timme samalla rynnäten Usain Boltin 

venäläisen dopingserkun nopeudella 

kulkupeliin. Tilanne oli kauhea. Mum-

mot hakkasivat nuorempiaan kepein ja 

laukuin päästäkseen ensimmäisenä 

ovesta sisään ja istumaan. Linja-auto oli 

noin 50 ihmisen ihan tavallinen pitkän 

matkan linja-auto, johon nyt kuitenkin 

näemmä mahtui 90 ihmistä ihan heittä-

mällä. 

    Bussimatka Kaliningradista Svetlo-

gorskiin kesti noin tunnin. Se meni oi-

kein rattoisasti keskikäytävällä seistessä 

talvikamppeissa linja-auton sisälämpöti-

lan ja ilmankosteuden alkaessa muis-

tuttaa huonosti lämmitettyä saunaa ja 

hengitysilman alkaessa vähitellen käy-

mään hyvin hiilidioksidipitoiseksi. Asiaa 

ei lainkaan helpottanut mulkku konduk-

tööri, joka crowdsurfasi edestakaisin 

täydessä bussissa rahastamassa ihmisil-

tä ja penäämässä meiltä lippuja, jotka 

olivat tietenkin toiseen päähän bussia 

ajautuneilla hosteillamme. Bussissa oli 

niin hauskaa, että seurueemme flunssa-

toipilaskin päätti pyörtyä laukaisten 

historiallisen tapahtuman venäläisessä 

joukkoliikenteessä: babushka luovutti 

istumapaikkansa nuoremmalleen. Bussi-

matka oli aivan kamalaa paskaa, mutta 

itse sentään pääsin hieman harjoitta-

maan venäjääni pienellä small talkilla 

suomalaisista perinneruoista, suomalai-

sista marjoista, suomalaisten alkoholin-

käytöstä (jossa ilmeisesti suurin ongel-

ma on se, että naisetkin juovat) ja Suo-

men väestöllisestä ikärakenteesta. 

Svetlogorskissa oli kivan oloinen ranta, 

jossa oli muutamia autonrenkaita ynnä 

muuta rannalle tarpeellista. Muista pai-

koista poiketen katuruokaskeneä kau-

pungissa tuntui dominoivan grillattua 
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maissia myyvät kojut. Näiltä hoodeilta 

oli kotoisin ilmeisestikin joku satusetä 

Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Tyy-

pin kynästä syntyi mm. myöhemmin 

baletiksi sävelletty Pähkinänsärkijä. Tyy-

pin kunniaksi nimetyn hotellin pihassa 

oli patsaiksi ikuistettuja rumia satuhah-

moja, kuten Lumikki ja Seitsemän kää-

piötä (Kuva 10), joilla nyt ei ilmeisesti 

kuitenkaan tämän tyypin kanssa ollut 

mitään tekemistä. 

    Kotiinlähdön päivänä lähinnä käveles-

keltiin kaupungilla ja ostettiin porukan 

nuorimmaiselle balalaikka. Illalla hie-

man ennen lähtöä tapahtui vielä mat-

kan kulinaristinen huipennus, johon 

oltiin aiemmin mainituilla suolaisilla 

kalasnackseilla jo harjoiteltu. Ruokapöy-

täämme päätyi kaljan kyytipojaksi 

voblaa! Vobla eli Kaspian särki on Venä-

jän eräänlainen kansalliskala ja etenkin 

vanhan kansan suosima kaljaherkku.  

 

 

Pyytämisen jälkeen kala suolataan ja 

kuivataan sisuskaluineen päivineen. 

Herkun nauttimiseksi saa siis tehdä töi-

tä: ensin revitään kalalta pää irti, poiste-

taan evät ja vetäistään sisuskalut ulos. 

Kala nyljetään ja maukas suolainen liha 

vetäistään naamariin ja kaljaa päälle. 

Kuiva kala rutisee kivasti sitä työstäessä 

ja syöminen on palkitsevaa. Yllättävän 

hyvää. Sitten vaan Riian ja Tallinnan 

kautta kotiin. Fun fact: lapamato voi 

elää ihmisessä jopa 20 vuotta. 

Jutun raflaava otsikko kuvaa luultavasti 

monen Kaliningradista kotiin lähtevän 

saksalaisturistin mietteitä; onhan Kali-

ningrad kuitenkin heidän Karjalansa. 

Meillä oli kuitenkin hauska reissu ja kyl-

lä harmaat betonitalot aina kliseet 

voittavat. 

 

 

Kuva 10. Kuin suoraan siitä 

Disney-leffasta. 
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sanottua  

 

 

 

 

Miks noilla kaikilla on samanväriset  

housut? 

- lapsi isälleen Virpiniemen mäessä 

 

Appelsiinin poikanen 

-MaO:lainen mandariinista 

 

-Juostaan!  

-Ei juosta 

-Mutta oltas nopeammin kuutiossa! 

 

 

 

Kolmas tunti jonka pijät nii se on  

sukupuolivärkit esille! 

- mantsalaiset olleet alakoulussa opettamassa 

 

 

 

 

Täällä ei tarvi pelätä mitään, kun tuo jätkä 

tappaa kaikki 

- Pub Kuutiossa on turvallista 

Sulavesien kerääntymisaikaa  
  kasvattaa  
ja virtaamahuippuja 
  alueen  suuri koko 
       loiventaa. 

Valuma-alueen teoria, nimetön. 




