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PÄÄKIRJOITUS 

Käsi ylös ne kaikki ketkä eivät ole vielä löy-

täneet motivaatiota tähän uuteen vuoteen! 

Tiedän, onhan jo maaliskuu. Siitä huolimatta 

jokainen pienikin essee on suurempi työmaa 

kuin kandi ja iloa elämään tuo pääasiassa 

vain ruoka.  

Aloitin viestinnän sivuaineopinnot tammi-

kuussa. Kyllä, lisää sivuaineita jonon jatkoksi, 

tiedän. Kurssihamstraukselle ei näy loppua. 

Mutta asiaan. Nimeltä mainitsematonta 

kurssikirjaa lukiessani järkytyin. Joku sanoi 

ääneen ja kirjoitti, että nykyinen media 

tuottaa sitä, mikä myy eikä sitä, mikä olisi 

oikeasti esimerkiksi yhteiskunnalle hyödyllistä. 

Jokainen on varmasti huomannut tämän il-

miön selaillessaan klikkiotsikoita ja etsimällä 

tosi-tv-sarjojen seasta jotain asiallista kat-

sottavaa. Järkyttävintä oli se, että tämä il-

miö on todettu ihan virallisesti todeksi ja 

median arjeksi. Tämä pistääkin miettimään, 

että miksei asialle tehdä mitään jos se kerran 

tunnistetaan todelliseksi ongelmaksi?  

Onneksi on kuitenkin vielä olemassa erilaisia 

medioita, jotka eivät välitä kaupallisuudesta 

ja uutisoivat asioista, joita oikeasti tapahtuu 

oikeassa elämässä. Jotka eivät vääristele tai 

luo ”todellisuutta” eivätkä keskity turhan-

päiväisiin julkkiksiin tai somevillityksiin. Ja 

ennen kaikkea, jotka eivät kalastele lukijoita 

epäinformatiivisilla klikkiotsikoilla. Onneksi 

meillä on täysin sitoutumaton ja riippumaton 

Mantsalehti, jossa jokaisella on täysi sanan-

vapaus ja oikeus ilmaista mielipiteensä ke-

nenkään tuomitsematta. Mantsalehti, jonka 

sisältö pohjautuu vain tutkittuun faktaan se-

kä oikeasti tapahtuneisiin arjen tapahtu-

miin täysin totuudenmukaisesti. Ja sama 

linja tulee jatkumaan. Teistä jokainen voi 

olla avuksi tässä asiassa. Vappunumero 

lähestyy ja sähköposti on se tuttu ja tur-

vallinen mantsatoimitus@gmail.com! 

Kevättalviterkuin, Jonna  



 5 

Vuosi on lähtenyt käyntiin ja maaliskuukin jo pit-

källä! Kirjoitan tätä hävettävän kauan juttudead-

linen jälkeen -naistenpäivänä. Mietin kauan, kir-

joittaisinko tälle ensipalstalleni naistenpäivästä, 

Atlakselta `riistetystä´ pronssista, kahdesta 

maailmanvaltaan yhtä aikaa nousseesta (Trump 

& minä), Kalevin (First Dog) kahvinjuonticasesta 

vaiko todellisesta first world problemista; jäätä-

västä otsatukkakriisistäni. Päätin kuitenkin men-

nä siitä mistä aita uupuu kokonaan, (eli on to-

dennäköisesti matkalla USA:n ja Mexicon rajal-

le) ja esitellä itseni. Vanhemmille opiskelijoille 

sekä kiltiksellä viihtyville nuorikoille saatan olla 

tuttu, mutten luultavimminkaan kaikille. 

Hei, mie olen Rita! Mie oon 4.vuoden opiskelija, 

(toivottavasti) tuleva mantsan & bilsan opettaja, 

ja mulla on AA-suuntautumisena. Lyhyenä sivu-

aihneena erityisopetus ja syksyllä alkavat ope-

tushallinnon opinnot. Molen kotosin Väylänvar-

resta Pellosta, josta lähin Englanthiin vaihtoon 

lukion ekan jälkheen, sieltä asetuin Ouhluun 

OSYK:hkiin, valmistuin, muutin Australian Ade-

laideen töihin, liftasin Sydneyyn (1600km yhdel-

lä kyydillä!!), vietin työarkea Sydneyssä, palasin 

pääsykokheisiin ja päävyin tänne. Hommathiin 

kommuunikämppä Tuulikintieltä, josta sittemmin 

kaikki edelliset PJ:mme löytyivät; Sonja, Kristel 

& mie. Sitä, tekikö tämän yliopiston läheisyys 

vaiko keittiön ikkuhnaan kajastava Teekkaritalo, 

saamme tuskin koskaan tietää. Kommuuniam-

me pitää enää pystyssä Sonja. 

Vappaa-ajala mie tykkään  pääasiassa käyvä 

seinäkiipeilemässä, agilityssä ja ulkoiluttaa do-

gettiani mahollisimman monipuolisesti. Ulkoulu, 

vaellus ja retkeily on kivaa, ja viimiset kolme 

päivää onki menny dogstereiden kanssa nuoti-

olla. Mie käyn kanssa kahvilatätiduuneissa use-

ammassaki paikassa, josta johtuen välttelen kil-

tiksellä kahvinkeittovuoroa viimisheen asti…  

Lophuun siis maksamaton mainos: meillä Kii-

kussa saa käydä koirienkin kanssa kahvilla ja 

Konst o. Delissä on perjantaisin 16-18 Art goes 

After Work, jossa livebändi ja skumpat 3e per 

lasi!(!!!) Tulkaahan siis moikkaahmaan joko yli-

opistolla taikka mun (kerrankin) keittämille kah-

veille keskustaan. :-) 

Aurinkoista kevättä!  

-Rita 
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Aktiivisimmat Mantsalehden Facebook-sivujen lukijat ovat saattaneet huomata, että toimi-

tus on tehnyt tutkivaa journalismia kuluneen vuoden aikana ja että sen tuotokset paljaste-

taan uusimmassa Mantsalehdessä. Nyt on tullut aika paljastaa, mitä olemme puuhailleet! 

Maantieteen tutkimusyksikkö muutti uusiin tiloihin viime vuoden aikana. Kukaan ei vaan 

oikein tiedä, että minne. Me päätimme selvittää sen! Teimme tutkimusmatkan yliopiston 

syövereihin ja dokumentoimme matkamme tutkimusyksikön uusiin tiloihin sekä mikroluok-

kien luo. Jos siis joskus koet olevasi hukassa, muista vain avata Mantsalehti ja et voi eksyä! 

Lost in The Geography Research Unit 

LÄHTÖRUUTU 
KÄVELE  

FYSIIKANKATUA 

PYSÄHDY! 

KULJE TÄSTÄ 

OVESTA 
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ÄLÄ USKO, VAAN     

MENE VIELÄ KERROS 

YLEMMÄKSI! 

KULJE TÄSTÄ OVESTA 

OLET PERILLÄ!!! 

KULJE TÄSTÄ OHI 

MENNESSÄSI MIKRO-

LUOKKIIN 

KULJE LASIKÄYTÄVÄN LÄPI 

KÄÄNNY VASEMMALLE 

JA KULJE NÄISTÄ     

OVISTA 

PERILLÄ! 
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6.15 bussin piti lähteä, mutta ei näköjään lähteny vastako 6.34. Kuulemma Olut:in farssibussi ja jostain syystä oltiin keskustas-

sakin vasta 6.50 

7.27 excu-DVDt alkanu pyöriin, kun Blancolaiset innostuu vähäpukeisista miehistä telkkarissa. 

(kiltiksen huomautus: bussimatka oli tylsä, excu-DVDt oli huonoja, nimettömillä mantsattarilla oli hienot valot) 

Koska muistikuvat pelittää tässä vaiheessa, niin Hirvaskankaalla pysähyttiin joskus. 

Ja Tampereella oltiin myös aika kauan, lähettiin sieltä joskus 14.59, olin ekaa kertaa eksyny muista. Korkkasin oluen jossain 

Tampereen motarilla 

ja myös Aurassa pysähyttiin (ihan jäätävä määrä pysähyksiä tollasella pikkumatkalla) 

18.48 päästy terminaaliin asti. Miten meillä noin kauan meni matkassa? 

20.36 ollaan pubissa ja jatkettiin matkaa Starlight Palaceen (olutta?) 

21.26 Hytissä juomassa salapullosta raikasta lähdevettä 

23.06 oon selvästi harhaillu ja hukannu kaikki, koska saan reittiohjeita 

23.29 oon taas hukannu kaikki, jälleen reittiohjeita 

23.53 olin vetämässä jäksyshotteja pubissa  

0.13 starlight palace(?) istumassa, ehkä oon löytänyt kaverit (dääm mää oon ollu liikkuvaisella tuulella) 

0.37 jossain hytissä, ilmeisesti piilopullosta juomassa vettä 

0.58 eri hytissä (ihan oikiasti, miten mää oon kerenny tehä ton kaiken?) 

(tässä välissä hämäriä muistikuvia jostain baarista) 

1.41 oon hytissä, muistikuvat hämärät, en sammunu ku mua vaan väsytti (kuulemma) 

15.08 oon palannut hyttiin (vissiin koittanu käyä jossain) 

18.23 oon selviytynyt cafeteriaan syömään jotain, kuvasta päätellen leipää ja suklaata 

19.24 bussissa taas, lähellä istui tinderveistos(?) joka valitti kaikesta mahdollisesta 

Bussimatkan ”kohokohta” oli erään nimettömän mantsattaren sievä laulu, joka kuului koko perkeleen bussimatkan ajan.  

HAUSKAA, HAUSKAA, ETUPENKKI, TAKAPENKKI, HAUSKAA, HAUSKAA , PERJANTAI, LAUANTAI, SUNNUNTAI, MAANANTAI 

Ja tuo kuulu repeatilla koko ajan, jopa sen jälkeen, kun nimetön mantsatar sammu ja geologit jatko 

(meni hermot, mantsattarelta kiellettiin laulaminen, geologit kirottiin alimpaan helvettiin) 

Koska muistikuvia löytyy taas, niin pysähyttiin jossain ennen Tamperetta ja Pihtiputaalla (Pihtiputaalla saatiin pahoja katseita 

nimettömän mantsattaren laulamisen takia 

Oulussa oltiin takas n. klo 5 

Kuvamateriaalia ei ole. Tapahtumia saattaa ehkä puuttua välistä. Kaikesta huolimatta todella onnistunut reissu ja ehkä vuoden 

päästä uusiksi. Tosin uudestaan en ala jonottamaan.  

Jouluristeily whatsup:in (ja muistikuvien) mukaan  
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Olen Katja ja kevätlukukauden vietän Kanadan Saskatoonissa, mikä on Oulua 

hieman isompi preeria- kaupunki keskellä ei mitään. Saskatoonilla on hyvä 

Lacrosse- joukkue, Kanadan korkeimpiin kuuluvat autokolari- ja murhatilas-

tot, sekä Saskatchewanin yliopisto, joka on provinssin suurin yliopisto ja missä 

olen siis nyt vaihdossa.  

       Kampukselle liukastelu alkaa olla jo tuttua puuhaa, sillä yksi kokonainen 

kuukausi Kanadassa tuli mittariin jokin aika sitten. Kursseilla vaaditaan ihan 

eri tavalla osallistumista ja kotitehtävien tekemistä kuin mitä Suomessa, 

mutta koska valitsin kivoja kursseja, niin työmäärä ei ole mahdoton. Ainakaan 

vielä. Lisäksi kampuksella on melkein joka rakennuksessa Tim Hortons niin 

saan itseni pysymään hereillä luennoilla kahvin ja pullan voimin.  

Asun yliopiston asuntolassa, mikä oli edullisin ja käytännöllisin ratkaisu minul-

le. Tosin olisihan sitä voinut hieman hifistellä, sillä kopperoni seinäpinnat mu-

renevat, kämppiksistäni suurin osa on tosi sotkuisia ja lämpötila vaihtelee +10 

ja +30 välillä. Aina on vaarassa joko paleltua tai hikoilla itsensä hengiltä. Ja 

täällä on ällö kirjavan ruskea kokolattiamatto. Niin ja imuri joka ei toimi. Yök. 

Vapaa-ajan olen saanut kulumaan ihan kiitettävästi. KV-yksikkö järjestää pal-

jon ohjelmaa (curlingin peluuta, jääkiekkomatseja, vierailuja erilaisiin tapah-

tumiin) ja meidän tiivis vaihtariyhteisö keksii kyllä aina vapaailloille ohjelmaa 

(leffoja, syömistä, juhlimista, kokolla istumista, peli-iltoja, mökkeilyä). Kurs-

seillakaan ei joudu olemaan yksin, sillä vieruskaverit aloittavat yleensä heti 

small talkin kun he saapuvat tunnille. Epäsosiaalisena suomalaisena small talk

-kulttuuri uuvutti alkuun, mutta sitten kun tajusin ettei esimerkiksi kaupan 

kassoja oikeasti kiinnosta mitä minulle kuuluu niin “I’m good, you?” livahti 

vaivattomasti tervehdyksen kylkeen.  

Jääkiekkomailan mallinen vodkapullo ja 

suomituristi maailmalla  

Saskatoonin/Kanadan plussat ja miinukset: 
+Ystävälliset ja puheliaat ihmiset      -Small talk-kulttuuri uuvuttaa välissä 
+Kampuksella halpaa ja hyvää kahvia     -Ei ilmaista ja hyvää kiltiskahvia 
+Mielenkiintoiset kurssit       -Järkyttävä työmäärä kursseilla 
+Kaupat ja ravintolat täynnä hyvää ruokaa    -Vaihtarikilot ja tyhjenevä tili 
+Paljon nähtävää ja koettavaa      -Aika loppuu kesken ja se tyhjenevä tili 
+Pääsee kokeilemaan eri talvilajeja     -Välillä jopa -30 asteen pakkasia 
+Turvallista         -Citykanit ainoa merkki luonnosta 

15 000 katsojan Lacrosse-peli  Pyeongyang 2018 - tulevat curling kultamitalistit  Kampus on ihan hieno  
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Hei, olen Venla ja vaihossa U.S.A.ssa. Tänne tullessani päätin aluksi tutustua ympäristöön esimerkiksi ek-

symällä moottoritielle ja viiltämällä itseni piikkilankaan. En suosittele, vaikka perinteisesti mantsalainen 

aina toisinaan moottoritielle eksyykin. Jos omaa hieman paremman suuntavaiston, niin tämä on aika pie-

ni opiskelijakaupunki, jossa harvemmin eksyy. Lisäksi olen varmaa ai-

noa, jonka mielestä 2 mailin (noin 3 km) matkan voi KÄVELLÄ. Huh-

huh.  

Toisin sanoen amerikkalaisilla on autoja. Jos ei ole niin käytetään ube-

ria. Varsinkaan talvella paikkoihin ei voi kävellä, tammikuussa jopa 30° 

astetta (-1 celsiusta). Voin sanoa, että näitä mittayksikköjä en tuu op-

pimaan puolessa vuodessa. Kuka meni keksimään kaiken maailman 

“dime”, “nickel”, “feet” ja muut turhuudet. En osaa maksaa rahaa tai 

antaa oikeaa määrää tippiä. Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, sillä 

myös jenkit on enimmäkseen ystävällisiä. 

 

Tukikohtani täällä on Virginia Techin yliopisto, ly-

hemmin VT, pidemmin Virginia Polytechnic Institute 

and State University. Tämä sijaitsee (yllätys yllätys) 

Virginiassa ja nopeasti googlaamalla saa selville, että 

yliopisto oli tapahtumapaikkana USA:n toisiksi tuhoi-

simmalle yhen ampujan suorittamalle joukkosurmal-

le (Lähde: Wikipedia). Kuitenki kurssit täällä on ainaki 

osa innostavia ja muutama professori hauskoja vitsi-

niekkoja. Collegehenkeä riittää, sillä kaikilla on päällä 

yliopiston tunnusvärejä. Väreiksi on osuvasti valittu 

Atlaksen tunnusväri, eli jenkkikielellä ’maroon’, ja 

oranssi. Yliopiston maskotti on vihainen kalkkuna. ’Muricatunnelmaa lisää vielä kampusalueella pyörivät 

marssitahteja huutavat kadetit. 

Pahinta täällä tähän asti? Lähdin jenkkituttujen kanssa uberiin 

ja kuulemma takki oli turha ottaa mukaan. Yöllä oli kylmä. Pa-

rasta? Kesä eli +18° tammikuussa yllätti. Joka toine viikko on 

shortsikeli ja joka toine viikko vähä lunta ja lumisotaa aasialais-

ten kanssa. Itse en ole kuitenkaan enää lumisotaneitsyt, vaikka 

olenkin Virginiassa. Hehhhehehehheheh. Like a virgin(ia).  

Älä huku. 

Ystävänpäivä överiksi, paikallinen kauppa ja pinkki käytävä. 

Aasialaisilta vaihtokavereilta opittuja käsi-

merkkejä. 
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Atlaksen lyhytelokuvafestivaali jatkaa kasvuaan 

- Väistynyt kulttuurivastaava kiittää ja kuittaa - 

 

Jo kolmatta kertaa järjestetty Atlaksen lyhytelokuvafestivaali houkutteli lähes ennätysmäärän kävijöitä ihailemaan elokuvatai-

detta kiltakommuunin tunnelmalliseen elokuvasaliin 7. joulukuuta 2016. Kommuunissa esitettiin noin kahden tunnin aikana 

yhtäjaksoisesti yksitoista esitystä, joita joidenkin arvioiden mukaan oli seuraamassa noin 28 000 katsojaa. 

 

Keski-Aasia teki vaikutuksen yleisöön 

Kaijonharjun menestyneimpiin elokuvatuottajiin kuuluvan Mirko Honkavaaran toistuvat äänivyöryt dokumenttisarjassa alkavat 

muistuttaa jo Turkmenistanin presidentinvaaleja. Honkavaara hurmasi jälleen juhlakansan matkailudokumentillaan Central 

Asian Travel Documentary, joka toi sekä kirgisialaisen että kazakstanilaisen paikalliskulttuurin käsinkosketeltavan lähelle festi-

vaaliyleisöä. Kymmentä sekuntia vaille kahdeksan minuutin aikana atlaslaisten verkkokalvoille syöpynyt naturalistinen kuvaus 

keskiaasialaisesta elämästä takasi jälleen kerran varman voiton Honkavaaralle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jaa’a” summaa Honkavaara toistuvaa dominointiaan dokumenttisarjassa 

 

Honkavaaran Kaijofilm-elokuvastudion toinen dokumentti, päinvastaiselle puolelle maapalloa sijoittuva Documentary about 

American humor and values, kuvaa nimensä mukaisesti Yhdysvaltalaista arvomaailmaa tavallisen suomalaisen kriittisestä as-

pektista. Luontodokumentteja oli tarjolla kaksin kappalein; Aleksi Nissilän Eläinten maailma limittyy henkeäsalpaavalla tavalla 

luonnon kiertokulkuun sekä muinaisiin uskomuksiin. Äärimmäisen harvinainen videokuva Pysty-Loposesta (Lopos lopos) sai 

karaistuneimmatkin maantieteilijät siristelemään silmiään. Janne Kirjavaisen Lintujen ruokinta ottaa taas kantaa lintujen ruo-

kinnan aiheuttamiin spatiaalis-temporaalisiin lieveilmiöihin, höystettynä täysin irrallisella kohtauksella Atlaksen kahvinkeitti-

mestä. Viime tingassa festivaalille ehtinyt Sillin syönti on Aleksi Nivalan dystopinen kuvaus yksilön roolista kasvottomassa sekä 

jälkimodernistisessa massayhteiskunnassa. Kelan sekä EU:n tuella strukturoitu tuotos tuo esille viidellä symbolisella tavalla mo-

ninäkökulmaisen tulkinnan paikalliselämästä Alankomaissa. 
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Fuksijoukkue voittoisa kovatasoisessa draamasarjassa 

Draamakategoriaan osallistuttiin kuudella eri teoksella, joista voiton vei edellisvuoden tapaan fuksijoukkue. Aleksi Nissilän sekä 

Roope Lindevallin Tarina poikien välisestä ystävyydestä on silmäkulmia kostuttavilla juonenkäänteillä varustettu siirappinen 

paatos kahden pojan välillä kipinöivästä romantiikasta. Päätä huimaavilla tuotantoarvoilla varustettu eepos on huolella valmis-

tettu projekti, jossa vahva omistautuminen elokuvatuotannolle näkyy. Lindevall toteaa voiton kuitenkin yllättäneen, sillä myös 

muut elokuvat olivat todella hyviä ja hauskoja. Tuotantoprosessin hän toteaa olleen helppo: ”kuvattiin melkein kaikki kohtauk-

set parin päivän sisällä ja lisäkohtauksia esimerkiksi fuksiaisissa”.  

 

Yleisö jäi innolla odottamaan mahdollista jatko-osaa ja tuotantoryhmältä odotetaan jymymenestyksiä tulevaisuudessakin.  

”Elokuva perustuu ”tositapahtumiin”, vaikka ei tietenkään kaikilta osin. Leffa kertoo kahdesta ekasta opiskeluviikosta, jolloin 

asuin Aleksin luona, kun en saanut kämppää Oulusta heti. Sain siis tietää, että pääsen tänne opiskelemaan 10 päivää ennen 

kuin koulu alkoi” tuumaa elokuvassa näytellyt Lindevall (vas.) 

 

Saksalaisten vaihto-oppilaiden sekä Marika Kettusen Perkele Produktionen -tuotantoryhmä osallistui festivaalille elokuvallaan 

Sexshop Showdown. Trillerimäisessä rikoselokuvassa selvitetään dildomurhaa, jonka toiminnantäyteiset kohtaukset saavat 

katsojan sykkeen väkisinkin nousemaan. Annika Nivakosken kissanpentuelokuva Ihana kissuttivideo saa taas pesunkestävim-

mänkin koiraihmisen kääntymään kissaihmiseksi. Myös Mirko Honkavaara sai yleisön sympatiat puolelleen passiivis-

aggressiivisella joulukissaelokuvallaan Hyvän mielen joulufilmi.  

Ennakkosensuroimaton Harri ja ystävät on Samuli Taanilan fuksiaisjoukkueen tuotanto, josta dramatiikkaa ei puutu: nuoren 

miehen aikomus lentää kuuhun alasti ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Gävlen vuoden 2016 olkipukin muistolle osoitettu 

Jansson’s temptation on taas Venla Honkalan, Katja Palosaaren, Kristel Tagelin, Milla Mikkolan ja Tua-Juulia Huurtelan lyhyt-

elokuva, joka kuvaa urhoollisen Janssonin itsepintaista taistelua joulun materialismia sekä kapitalistisen ideologian ehdotto-

muutta vastaan. Häikäisevällä tavalla PowerPoint-animaatioita hyödyntävä teos on surrealistisuudessaan taidetta parhaimmil-

laan. 
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Lauantai 4. helmikuuta valkeni pilvisenä. Pakkasta oli muttei liikaa. Allekirjoittanut nukkui taas liian pitkään ja tuli kiire. Eväät 

mukaan. Vaatteet mukaan. Edellisiltana kiltikseltä pöllitty kiertopalkinto mukaan. Vielä nopea kuvakaappaus otteluohjelmasta 

ja kipin kapin kilpailu paikalle. Olen vakaasti sitä mieltä että ennen kello kahta ei pitäisi järjestää mitään. Kiire oli kuitenkin tur-

haa, sillä turnauksen alku viivästyi kuten aina. Koneteekkarit eivät ilmaantuneet paikalle, vaikka olivat aiemmin viikolla käyneet 

mylläämässä kilpailupaikan neitseellisen koskemattoman hangen perunapelloksi >:( (myöhemmin selvisi että Kone ja Sik olivat 

pelanneet torstaina teekkarien välisen mittelön [lähde: Koneen FB-sivut]) 

Paikalla oli kourallinen mantsalaisia sekä seitsemän muun joukkueen edustus. Atlaksen joukkue koostui pääasiassa fukseista ja 

kakkosista höystettynä muutamilla vanhempien vuosikurssien opiskelijoilla. Naisedustus oli Atlaksella jälleen vahva, sillä mel-

kein puolet joukkueesta oli naisia. Atlas aloitti turnauksen liikuntavuoroilta tuttua Verbaa vastaan. Verballa oli joukossaan muu-

tama kokenut palloilija ja ottelu oli alkuun tasaista vääntöä. Loppua kohden Atlas kuitenkin laittoi Verban kielen solmuun ja 

paketoi nätin 1-0 voiton. Seuraava ottelu Histonia vastaan oli Atlakselta luvattoman heikko. Histoni oli selvästi lohkon heikoin 

joukkue, minkä vuoksi Atlas sortui löysäilemään ja jäi maalittomaan tasapeliin. 

Lohkon päätöspelissä Atlas kohtasi turnauksen ainoan teekkarijoukkueen Sikin. Ottelussa ratkaistiin lohkovoitto ja sitä myöten 

asetelmat päätöspeliin. Sähköteekkarit pelasivat yhden miehen alivoimalla ja he olivat lainanneet maalivahdin Sigmalta ja 

hyökkääjän proselta. Ottelu oli todellinen voimain koitos ja ehdottomasti turnauksen parasta antia. Jokainen vaihto vedettiin 

täysillä ja tuumaakaan ei annettu periksi. Ratkaisevaksi tekijäksi nousi lopulta SM/VP –kombo (tulee sanoista sadomasokistinen 

vapaapäivä), jolla tykitettiin kolme maalia, joista kaksi kulmapotkuista. Atlas voitti siis 3-0 ja pääsi viettämään ansaittua taukoa. 

Taukoa vietettiin kiltiksellä kahvin ja keksien merkeissä ja kentälle palattiin mukavasti myöhässä. 

 

Hankifutis -17 
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Välierässä vastassa oli Sigma, jolla oli yhtä laaja mutta tuplasti äänekkäämpi rosteri kuin Atlaksella. Sigman mölyämiseen oli 

totuttu jo syksyllä OLuT-futiksessa mutta jostain syystä Atlaksen peli takkusi ja oli vaikeaa. Tuomari antoi pelata, joten pelikat-

koja ei paljon ollut. Kummaltakin joukkueelta hylättiin yksi maali ja varsinainen peliaika päättyi maalittomana. Edessä olivat 

rankkarit. Tänä vuonna myös rankkarit potkaistiin käsistä, mikä aiheutti hämmennystä monessa pelaajassa. Hämmennys konk-

retisoitui Atlaksen kohdalla siten, että kolme ensimmäistä laukojaa ei saanut palloa edes maalia kohti. Sigmalla pallot osuivat 

maalipuiden väliin mutta ne pysähtyivät muuriin nimeltä Gigi Buffon Joonas Keränen. Joonas kävi itse näyttämässä laukomisen 

mallia mutta se ei auttanut. Atlas ei saanut ainuttakaan maalia ja Sigma onnistui vetämään yhden pallon Joonaksen ulottu-

mattomiin. Näin Sigma eteni finaaliin ja Atlas jäi odottamaan pronssipeliä. 

Pronssipeliä ei kuitenkaan koskaan tullut, sillä Nikoli ei välittänyt enää pelata. Atlaksen leirissä juhlittiin siis pronssia ja pelaajat 

lähtivät kotimatkalle. Myöhemmin päivällä selvisi, että pronssin oli sittenkin voittanut Nikoli. Tämä oli tietenkin melkoinen 

shokki mantsalaisille, sillä Nikolihan oli jättänyt pronssipelin pelaamatta. Pronssi kuitenkin annettiin Nikolille sen perusteella, 

että heillä oli kolme voittoa alkusarjasta kun Atlaksella voittoja oli vain kaksi. Tästä vääryydestä on jo päästy yli ja asia on OLu-

Tin puolella käsitelty mutta kyllä se oli katkeraa kalkkia kun siitä kuultiin. 

Entäpä finaalipeli? No, sanotaanko näin että laatu korvaa määrän. (Sik 2-1 Sigma) 

Hyvin tuomaroitu, eiks jeah? ;) 

 

Kiitokset kaikille Atlaksen pelaajille ja kannustusjoukoille. Tässä porukassa jokainen peli on voitto! <3 

Tzeneral mäniitzer ja sporttivastaava 

Sami-Heikki ”S/M” Juurikka 

 



 16 

Tässä näette Ritan. Rita on Atlaksen 

puheenjohtaja. Mantsalainen Rita on 

ollut vuodesta 2013 lähtien. Rita on 

kotoisin Pellosta, jossa kuulemma ei ole 

enää yhtään baaria. Toinen meni kuule-

man mukaan konkurssiin ja toinen myi 

viinaa alaikäisille. Pyysimme Ritaa kuvai-

lemaan unelmamiestään kolmella sanal-

la. Tällainen mies olisi Ritan mukaan 

fiksu, hauska sekä kiltti. Ritan tunnistaa 

usein myös mukana kulkevasta söpöstä 

koiruudesta, Kalevista, tutummin Kales-

ta.  

Tässä näin on Känk (Tiia). Känk on Atlak-

sen varapuheenjohtaja sekä propagan-

davastaava. Mantsalainen Känk on ollut 

pian jo kolme kokonaista vuotta. Känk 

tykkää nukkua 6-7 peiton alla lyttäänty-

neenä ja liikkumattomana tikkuna, mah-

dollisesti vasemmalla kyljellä. Känkin 

erikoistaitoihin lukeutuu sellaisten aja-

tusten lukeminen, joita muut eivät edes 

ajattele. Känk kertoo olevansa usein 

aika äkäinen paitsi silloin kun tarjolla on 

ruokaa, kahvia tai söpöjä eläimiä. Söpöi-

hin eläimiin lukeutuvat myös ötökät ja 

lierot. 

Tämä kolmas tämän sivun neitokainen 

on Salli. Salli on kolmannen vuoden 

mantsalainen ja Atlaksen sihteeri sekä 

yksi Mantsalehden toimittajista. Sallin 

sängystä löytyy kolme tyynyä sekä lam-

paan muotoinen niskatyyny, kaikki val-

tavana läjänä. Palavasta kodistaan Salli 

kertoi pelastavansa ensimmäiseksi tyl-

sästi läppärin, jolta voisi sitten pistää 

soimaan Simple Mindsin ”Don’t you” ja 

sitten toljottaa se taustalla soiden roi-

huavaa omaisuuttaan. Kaljakoppa olisi 

myös yksi vahtoehto pelastettavaksi. 

Sallin suurin unelma olisi olla sellaisessa 

asemassa, että kun joku hätääntynyt 

nuori laittaa erittäin formaalia viestiä, 

niin voisi hän olla viimein se vastaan-

ottaja, joka laittaa takaisin vain, että 

”moro! Emt, kysy joltain muulta :)”. 

Atlaksen uusi hallitus sekä toimihenkilöt vuodelle 2017 valittiin viime syyskokouksessa. Tositoimiin uusi vastuuhen-

kilöstö on päässyt vuoden alusta muun muassa pitsan syönnin merkeissä. Seuraavilta sivuilta löydät koko vastuu-

henkilöstön esittelyt. Aiemmasta poiketen kukaan ei saanut kirjoittaa esittelyään itse, vaan jokainen joutui Mantsa-

lehden toimituksen painostavaan piinapenkkiin, jossa kysymykset vaadittiin ilman miettimisaikaa. Toimitus pidättää 

oikeuden mahdollisiin kuullunymmärtämisestä aiheutuneisiin virheisiin.  
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Tässä on Antti. Antti on neljännen vuoden mantsalai-

nen ja Atlaksen Kopo. Antti pitää tytöillä sinisistä silmis-

tä ja suorista hiuksista. Parhaat lenkkimaastot löytyvät 

kuulemma ihan mistä vaan muualta kuin Oulusta. Jos 

Antti ei opiskelisi maantiedettä, hän olisi todennäköi-

sesti lääkisläinen. Onneksi Antti teki oikean valinnan. 

Tämä tässä on Matti. Matti on nyt mantsalla kolmatta 

vuotta ja toimii Atlaksen tiedotusvastaavana. Matin idoli on 

Leonardo DiCaprio ja hänen lempiruokaansa yliopistolla 

ovat Central Cafen paninit. Jos Matti urheilisi Olympialaisis-

sa, hänen lajinsa olisi lentopallo. Eniten Matti pelkää ampiai-

sia, koska hänellä nyt vain on huonoja kokemuksia niistä. 

Tämä tässä on Arttu. Arttu on toista vuotta mantsalla ja toi-

mii Atlaksen taloudenhoitajana. Tavoitteena on pärjätä pa-

remmin kuin rovaniemeläinen kollega. Arttu on originaali 

platinablondi ja hänen lempielokuvansa on Taru Sormusten 

Herrasta—Kuninkaan paluu, koska hänelle ei annettu mah-

dollisuutta nimetä koko trilogiaa. Artun syntymä oli melko 

merkittävä tapaus Loimaalla, sillä sinä päivänä kun hän syn-

tyi, syttyivät Loimaan ensimmäiset liikennevalot.  

Tämä kukkaisneito tässä on Juulia. Juulia on kolmannen vuo-

den mantsalainen ja hän toimii Atlaksen Sopona. Juulia on 

erittäin eläinrakas ihminen ja lempieläimekseen vaikean ja 

pitkän pohdinnan jälkeen hän nimeää olevan koira. Mantsaleh-

den toimitus uskoo, että Juulia harjaa hampaansa säännöllises-

ti, mutta siitä huolimatta hän paljastaa haastattelussa, että 

reikiä hampaista löytyy ehkä viitisen kappaletta-. 
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Tässä on Jemma, mantsan uusi fuksi ja yksi Atlaksen 

tapahtumavastaavista. Jos Jemma saisi päättää, hän 

olisi 20-vuotias koko loppuelämänsä, sillä kaikki hyvä 

on siihen mennessä saavutettu. Jemman sängyn alta 

ei löydy villakoiria, vaan Vironkin reissuilla hyödyllinen 

viinakärry. Opiskelemaan on lähdetty siis tosissaan. 

Lempinäyttelijäkseen Jemma nimeää Kari Ketosen. 

Tämä herra on Janne. Janne on toisen vuoden mantsalainen ja At-

laksen uusi jäsenvastaava. Janne vastaa siis Atlaksen jäsenistä. Jan-

nen toiset nimet ovat Juho Johannes. Janne Juho Johannes kertoo 

olevansa hyvä suunsoittamisessa. Janne oli kuulemma muuttanut 

vastaustaan, mutta toimitus ei kyennyt löytämään korjausta. Janne 

Juho Johannes on horoskoopiltaan kalat. Internetin luonnehoro-

skooppi kertoo kalojen vilustuvan muita helpommin. Kalat ovat 

kuitenkin herkkiä ja intuitiivisia sekä sympaattisia ja auttavaisia, 

jotka pyrkivät edistämään luonnon ja ihmisen välistä sopusointua.  

Tässä ovat Atlaksen kaksi uutta tapahtuma-/bilevastaavaa,  

Eelis ja Antti. Molemmat ovat uusia mantsan fukseja. 

Antti kertoi lempiruokansa olevan hampurilainen. Antti 

lenkkeilee sekä soittaa kitaraa vapaa-ajallaan. Eelis puoles-

taan kertoo lempikirjansa olevan Täällä pohjantähden alla. 

Päätoimittaja peukuttaa valinnalle. Maantieteilijälle omi-

naisesti Eelis on jo sisäistänyt tulevaisuuden mahdollisuu-

tensa, sillä isona hän haluaisi olla erikoisasiantuntija.  

Tämä matopäinen herra tässä on Aleksi. Aleksi on yksi Atlak-

sen neljästä uudesta tapahtuma-/bilevastaavasta ja on mui-

den tavoin uusi mantsan fuksi. Aleksin lempiaine ala-asteella 

oli matikka. Onneksi myöhemmin mielenkiinto maantiedettä 

kohtaan lisääntyi. Aleksilla ei kuulemma ollut yläasteella lain-

kaan kotiintuloaikoja, vaan hän oli aina omatoimisesti ajoissa. 

Mutta miten voi olla ajoissa jos ei ole aikaa? Aleksi on myös 

autoihmisiä. Hänen lempiautonsa on Yaris. 
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Tässä näin on Suvi. Suvin opintaival mantsalla 

alkoi vuonna 2014. Suvi toimii Atlaksen toisena 

OLuT-vastaavana. Kalevan hyvistä opiskelija-

alennuksista huolimatta Suvi ei ole Kalevan tilaa-

ja. Suvin lempikunta on Hailuoto. Ennen sen ni-

meämistä piti kuitenkin varmistaa, että Hailuoto 

on varmasti oma kuntansa.  

Tässä näette Okon. Okko on Atlaksen uusi webmaster. 

Okko aloitti opintonsa mantsalla syksyllä 2016. Uusi 

fuksi siis kyseessä. Okko on oikeasti webbimasteri, sillä 

hän on tehnyt jopa yritystoimintaan liittyviä kosketus-

näyttöjuttuja wordpressillä. (Toimitus pahoittelee epä-

määräistä määritelmää ja mahdollisia virheitä.) Okon 

lempikarkki on irtokarkkihyllyistä löytyvä vanilijafudge. 

Tämä tässä on Pauliina. Pauliina on Atlaksen fuksivastaava ja mantsa-

lainen vuodesta 2014 lähtien. Jos Pauliinan pitäisi nyt muuttaa johonkin 

uuteen kaupunkiin tai maahan, hän muuttaisi Ranskaan, jotta oppisi 6 

vuoden opiskelun jälkeen puhumaankin sitä kieltä. Kiireessä Pauliinasta 

tulee hieman kärsimätön ja hissin nappia on painettava viisi kertaa, 

jotta se toimii. Paheekseen Pauliina kertoo tapahtumien liian yksityis-

kohtaisen selittämisen, jolloin kuuntelija turhautuu eikä jaksa kuunnel-

la. Tästä paheestaan hän ei luopuisi mistään hinnasta! 

Tässä on Harri. Harri on toinen Atlaksen 

OLuT-vastaavista. Harri aloitti opintonsa 

mantsalla syksyllä 2016. Uusi fuksi siis 

tässäkin kyseessä. 



 20 

Tämä suurisilmäinen nuorimies tässä on Samuli. 

Samuli on mantsan uutta fuksivuosikertaa ja toimii 

Atlaksen kulttuurivastaavana. Samuli kertoo ole-

vansa kotoisin Suomen Teksasista, eli Nivalasta. 

Samulin lempibändi on Haloo Helsinki! 

Tässä on Jonna, eli minä. Mantsalainen vuodesta 2013 ja 

Mantsalehden päätoimittaja vuodesta 2015.  En osaa 

mutta tykkään laulaa ja haluaisin lemmikikseini hiiriä 

sekä pikkulintuja. Ensimmäiset valekännit juotiin ysiluo-

kalla. Olen hyvä stalkkeri ja tunnen paljon ihmisiä, jotka 

eivät edes tiedä olemassaolostani. 

Tämä tässä on Sonja. Sonja on neljännen vuoden mantsalainen ja 

Atlaksen uusi graafikko. Sonjan lempijäätelö vaihtelee kausittain. 

Tällä hetkellä hän pitää etenkin Puffetista sekä lakritsijäätelöstä. Son-

ja on yöihmisiä, sillä hänen mielestään ennen yhdeksää ylösnousemi-

nen on silkkaa kidutusta. Viimeisimmässä unessaan Sonja kertoo 

hänen siskonsa sotkeneen astiakaapista kaikki lautaset puolukkahil-

lolla. Sonjahan oli siitä luonnollisesti sitten hyvin tuohtunut.  

Tämä kukkaisneito on Maija-Leena. Maija-Leena 

on Atlaksen ympäristö– ja Loimu-vastaava.  
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Tässä on Kristel, neljännen vuoden mantsalai-

nen, ex-pj ja nykyinen PSMS-vastaava. Kristel 

on kotoisin Kannuksesta eikä koe identifioitu-

vansa kovin hyvin Pohjois-Pohjanmaalle, vaan 

haluaa täältä pois. Kristelin tunnistaa värikkäis-

tä sukkahousuista, joita kuulemma on nykyään 

erittäin vaikea enää löytää mistään kaupasta! 

Suomessa vallitsee siis sukkahousuepäkohta. 

Tässä on Sami-Heikki. Sami-Heikki aloitti juuri toisen 

vuotensa Atlaksen urheiluvastaavana. Mantsalainen 

Sami-Heikki on ollut vuodesta 2012 lähtien. Sami-

Heikin lempialkuaine on uraani ja hänen unelma-

ammattinsa on jalkapalloilija tai tutkimusmatkailija. 

Tässä näette Pertun. Perttu on Atlak-

sen uusi emäntä. Perttu on ollut mant-

salainen jo vuodesta 2013 lähtien. En-

nen uraansa mantsalaisena ja Atlaksen 

emäntänä Perttu tunnettiin kuulan-

työntäjänä. Hänen kuulaennätyksensä 

miesten kuulalla (7,26kg) onkin hurjat 

16.78m! Kantoapua muuttoon kan-

nattaa siis kysyä Pertulta! Pertun lem-

pitv-ohjelmaksi paljastui Frasier.  

 Tässä on Elina, Atlaksen uusi Egea-vastaava ja 

neljännen vuoden mantsalainen. Elina tykkäsi 

lapsena kaikista eniten Kukka-nimisestä peh-

molelustaan, joka oli nimensä mukaan kukka, 

jolla oli hymynaama. Elina ei haluaisi olla julk-

kis, koska hän arvostaa yksityisyyttä. Siitä huo-

limatta hän lähti mukaan Atlaksen hallitustoi-

mintaan. Elina syö illallisen mieluiten yksin, 

sillä hän kertoo olevansa hidas syömään, jol-

loin ruokaseuralla menisi vain hermot.  

Tämä tässä on Elina H. Elina on Atlaksen toi-

nen Loimu-vastaava.  
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Miksi suomalaiset yliopisto-opiskelijat ovat niin hyviä ja tunnollisia opinnoissaan? 

FT Igor Ivanovitš ”Ritvan setä” McRumEgg  

Johdanto 

Tämän pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden toistuvaa yli-

suorittamista globaalilla skaalalla ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä. 

 

Käsitteistö 

Apollon Limassol: jalkapalloseura Limassolista 

Jodihapero (russula turci): kupera- tai laakealakkinen kellan- tai punaruskea 

haperolaji 

Ndebelet: bantukieltä puhuva kansanryhmä Zimbabwessa 

Pyhäkoulu: uskonnollinen opetusohjelma 

Vaimennusvakio: järjestelmän värähtelyn vaimenemista kuvaava suure (ξ) 

{\displaystyle \xi } 

 

Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Aineisto on kerätty vuosien 1992-1994 aikana Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan ortotopologian laitokselta sekä 

Taivalkosken yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan maanviljelyskemian laitokselta. Tutkimuksen metodologi-

nen lähtökohta perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. 

Tulokset 

Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden ylivertaisuuteen vaikuttaneista seikoista nousi esille yksi keskeinen tekijä: runsas alkoho-

linkäyttö. Suora tieteellinen näyttö osoitti, että runsaalla alkoholinkäytöllä on selkeitä positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin 

(Bogdanoviḉ 2014: 145). Myös hauskojen videoiden katsominen sekä Facebookin selaaminen luennoilla vaikutti jokaisen 13,9 

tutkimukseen osallistuneen henkilön saamiin kurssiarvosanoihin positiivisesti lyhyellä aikavälillä.  

Myös ruualla on valtava merkitys oppimistulosten kannalta. Kuten anonyyminä pysyttelevät mantsalaiset kirjoittavat artikkelis-

saan Kello 06:33 laskiaispäivänä (2016), kebabmestari valmistaa hyvää ruokaa [sic]. Oulussa syödään paljon känkkyä ja varsin-

kin aamuyöllä – tuoreen brittitutkimuksen mukaan aamuyöllä syödyt majokänkyt nostavat yleistä vireystasoa, kehittävät kykyä 

oppia vieraita kieliä sekä parantavat aivokapasiteettia. 

Selkeä ero suomalaisen yliopistojärjestelmän menestymiseen kansainvälisesti johtuu osin myös laajamittaisesta sekä järjestel-

mällisestä aamuluentojen välttelemisestä. Ennen aamukymmentä alkavat luennot heikentävät todistetusti keskittymiskykyä ja 

aiheuttavat kroonisia sydän- ja verisuonitauteja (Lundell 2012). 

Pohdinta 

Tuloksien perusteella voidaan varmentaa fakta, jonka mukaan suomalaisopiskelijat ovat hyvin tunnollisia opinnoissaan. Face-

bookin ja eläinvideoiden käyttö luennoilla on toistuvaa, säännöllistä ja jatkuvaa. Hyviin oppimistuloksiin pyritään hinnalla millä 

hyvänsä, turvautuen ajoittain alkoholin lisäksi jopa kahviin. Tutkimussarja laajentuukin tulevaisuudessa (vuonna 2666) sekä 

kahvinkäyttötottumusten että kissa-, koira- ja muiden eläinvideoiden erojen tarkasteluun suomalaisilla opiskelijoilla. 

 

Lähteet 

Anonyymit maantieteilijät (2016). Kello 06:33 laskiaispäivänä. Mantsalehti Talvinumero. 46 s. 

Bogdanoviḉ, B. (2014). Birds on Elephant. 65 s. Nova Science Publishers, New York.  

Lundell, D. (2012). Tunnettu lääkäri paljastaa sydän- ja verisuonitautien todellisen syyn. Magneettimedia 15.3.2012  

Opiskelijoiden kurssitulokset korreloivat Faceboo-

kin ym. tunnollisien opiskelumuotojen kanssa 
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Laskiaismäki 2017 

Pullaa, bullia ja naisenergiaa 

Koneen laskiaistapahtuma täytti tänä vuonna 50 vuotta, joten odotukset laskiaismäkeen olivat erittäin 

korkealla. Atlakselta saatiin jälleen kasattua mäkeen kaksi joukkuetta, Atlas fuksit ja Atlas All-Stars. Fuksi-

joukkueessa laskivat Lotta, Suvi ja Jemma, jotka ottivat mäenlaskuhaasteen ennakkoluulottomasti vas-

taan. All-Stars joukkue oli puolestaan viime vuodelta tutussa kokoonpanossa eli siinä olivat mukana Ina, 

Paana ja Anni. Atlaksen ryhmitys oli siis jokseenkin naispainotteinen. 

Reikunmäessä oli hieman yllättäen vähemmän kilpailijoita ja katsojia kuin viime vuonna. Tunnelma oli silti 

hyvä, teekkaritorvet koittivat peittää livemusiikillaan stereoista kuuluvan radiopopin ja kuulutukset meni-

vät suurimmaksi osaksi ohi korvan. Mäen juuressa oli tarjolla hernaria ja laskiaispullia sekä Redbulliatm. 

Myös makkaraa oli mutta se maksoi euron. Mantsalaisia ilmestyi katsomoon muutama, osa aiemmin, osa 

myöhemmin. 
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Aluksi laskettiin modified-sarja. Tänä vuonna mieleen painui eritoten kentällinen Patrik Laineen näköisiä miekkosia kiekon kyy-

dissä sekä Tom of Finland –prätkäjengi, jonka lasku tyssäsi kun prätkä räjähti rinteeseen. Modifiedin jälkeen alkoi kilpailusarja, 

jossa oli mukana toistakymmentä joukkuetta. Atlaksen joukkueet hioivat taktiikoitaan mäen päällä ja kenkävalinnat tehtiin hy-

vissä ajoin ennen laskua. 

Kummallakin Atlaksen joukku-

eella kävi vastustajan suhteen 

hiukan heikko munkki, sillä vas-

taan asettui raavaita teekkari-

miehiä. Tytöt eivät kuitenkaan 

tästä lannistuneet vaan näytti-

vät parasta osaamistaan! Jarru-

tus ja käännös sujuivat sekä 

fukseilta että staroilta erinomai-

sesti ja tässä vaiheessa oltiin 

vielä johdossa. Ylämäessä teek-

karit kuitenkin saivat kurottua 

eron kiinni ja nousivat niukkaan 

voittoon kummassakin parissa. 

Kumpikin joukkue laski erin-

omaisesti ja ainoa harmittelemi-

sen aihe oli, että jotain muuta 

joukkuetta kuin teekkarijätkiä 

vastaan tytöt olisivat voittaneet 

mennen tullen! 

ps. standard-luokan voitti lopulta Koneen joukkue, jolle Atlaksen All-Stars joukkue oli hävinnyt. 
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Salaliittoko? 
Ilahduttavan moni oli päättänyt kuvata oman elokuvaproduktion 

festivaalille, joskin aikaa useammankin lyhytelokuvan katsomiseen 

olisi ollut. Osallistujamäärän on muutenkin varaa kasvaa vielä jonkin 

verran, sillä kiltakommuunissa oli jokunen neliömetri tilaa vielä 

täyttämättä ja osa suolakurkuista jäi syömättä. Tästä huolimatta At-

laksen lyhytelokuvafestivaalilla on varmasti parhaat vuodet vielä 

edessään; ainoat huolta herättävät seikat liittyvät ilkeämieliseen juo-

nitteluun. Moni festivaalille teoksensa tuonut elokuvaaja oli nimikir-

jaimiltaan A. N.. On mahdollista, että kyseisten lyhytelokuvien taus-

talla vaikuttanut henkilö on yksi ja sama. 

Myös Mirko Honkavaaran kyseenalainen voittoputki on herättänyt 

ihmetystä atlaslaisten keskuudessa. Kaijofilm-organisaation toimitus-

johtaja on tavattu useaan otteeseen veljeilemästä lyhytelokuvafesti-

vaalien emeritus taiteellisen johtajan Juho-Ville Marttilan kanssa 

Kaijonharjussa sijaitsevasta kulttuuriravintolasta. Siitä, oliko äänes-

tystulos korruptoitunut, ei päästä todennäköisesti koskaan täyteen 

varmuuteen. 

 

 

LAL + YKL + Metsänhoitajaliitto = Loimu 

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Metsänhoitajaliitto yhdistivät voimansa vuo-

den alusta. Näin syntyi uusi, entistä ehompi luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, johon kuuluu noin 15 000 

jäsentä, joista 2 800 on opiskelijajäseniä. Loimu tekee myös yhteistyötä yli 50 järjestön kanssa. 

Uutta opiskelijatoimintaa on aloiteltu jo monella tapaa. Oulun seitsemän yhteistyöjärjestön voimin on perustettu paikallisjaos-

to Loimun Opiskelijat Oulu ry (LuOpiO) ja tammikuun alussa koko Suomen opiskelija-aktiivit kokoontuivat Espoon Nuuksioon 

Tammiseminaariin. Opiskelija ja vastavalmistunut työelämässä -kiertueella on jaettu työnhakuvinkkejä ja työelämätietoutta 

kaikilla alojemme yliopistokampuksilla tammi- ja helmikuussa. 

Loimun opiskelijatoiminnan tukena toimii jatkossa neljä kampuspromoottoria, yksi Joensuussa, yksi Turussa, yksi Jyväskylässä 

ja yksi Oulussa. Kampuspromoottorin tehtävänä on toimia Loimun paikallisjaoston tukena, suunnitella ja toteuttaa uusia tapah-

tumia, yhteistyömuotoja ja avauksia yhdessä paikallisten aktiivien kanssa, sekä tietysti vastailla opiskelijoiden mieltä askar-

ruttaviin kysymyksiin niin opiskelijamaailmasta kuin tulevaisuuden työelämästä. 

Oulun kampuspromoottorina toimii vähän kaikessa mukana oleva biokemian opiskelija ja allekirjoittanut, Annastiina Rytkönen. 

Tähän mennessä LuOpiO:n kanssa on suunniteltu perinteisten ständien rinnalle ainakin uusia avauksia tiedekuntien suuntaan 

sekä aivan uusia työelämätapahtumia. Mikäli killoilla on suunnitteilla tapahtumia, joihin tarvitsisitte sponsoria tai vaikka puhu-

jaa, meidät saa ehdottomasti pyytää mukaan! Nähdään siis ständeillä ja tapahtumissa, hihastakin saa nykäistä, jos kysyttävää 

tulee! 

Annastiina Rytkönen 

Oulun kampuspromoottori 

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry 
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Mantsa spending time 
Tämä teksti kertoo tapahtumasta Mantsa тратить время. Osallistuminen oli tänä vuonna erittäin korkeaa, sillä kaikki mantsa-

laiset kattavasta ääreellisestä kohdepopulaatiosta saatiin 

49 kappaleen otos paikanpäälle. Seuraavassa käsitellään 

joidenkin satunnaisotannalla valittujen havaintoyksiköi-

den suullisessa haastattelussa kertomia viikonlopun ta-

pahtumia ja muuttujia. Huomioi, että myöhäisillan tapah-

tumien muistelmissa voi esiintyä systemaattista virhettä 

eli harhaa. 

”Tulimme ensimmäisinä ja viimeisinä. Silmänräpäyksessä 

nukkumapaikat olivat otettu haltuun, viinitonkat avattu ja 

beer pong startattu”, toteaa eräs kahdenpäivän mökkeili-

jä. Känk oli ottanut mukaan mahtavan mustan permanen-

tin värisen tussin, jota muut ihastelivat VP:n ja harjan viri-

tellessä diskovaloja kattoon Patrick Hernandez:n Born to 

be alive hitin soidessa. On muuten aivan mahtava ralli! 

Valojen tuiskeessa porukkaa alkoi lappaa sisään ja ihmiset 

saunoivat iloisesti tiukan aggressiivisessa nousuhumalas-

sa. Saunasta ei kuitenkaan ole mitään mielenkiintoista kerrottavaa, joten jääköön se sikseen. Samaan aikaan toisaalla naapurin 

iloiset ukot tulivat juttelemaan. Olivat menossa kylille. Nämä hyväntuuliset veikkoset joutuivat kuitenkin karvaasti pettymään, 

sillä mantsalaiset nauttivat omasta seurastaan täysin rinnoin eikä lähteneet heidän matkaansa. 

Mahtava, Patrick Hernandez:n Born to be alive-rallin tahdittama, mökki-ilta sai kuitenkin kolahtavan käänteen, kun reikä sei-

nässä ohjelman fanaattinen fani fuksi syöksyi pää edellä 3. mökin seinään. Onneksi kovaonninen uhri selvisi vammoitta ja lop-

putuloksena vain varsin komea aukko seinässä. Ensi kerran suosituksena kannattaa tehdä ensin reikä ja vasta sitten yrittää läpi. 

Tästä viinanhuuruinen mökkeily jatkui hasardittomasti leppoisissa merkeissä, josta kertoo mm. Jonnan, Katan ja Pertun ajautu-

minen liminaalitilaan (tarkemmat tiedustelut tapahtuneesta edellä mainituilta henkilöiltä) sekä Matin ja kumppaneiden Pink 

Floyd kuuntelu pimeässä. Alasti. Tällainen toiminta vaatii myös veronsa, sillä pikkuhiljaa taistelijat yksitellen alkoivat kuukahtaa. 

Toiset kömpivät Tarun lailla pötköttämään jo puolenyön aikaan, kun taas toiset jaksoivat aamuyön pikkutunneille asti Patrick 

Hernandez:n aivan mahtavaa Born to be alive rallia tulkiten. Yksi näistä taistelijayksilöistä oli vaossa nukkunut Roope, jolle 

myönnettäköön mökkeilyn hengessä erityiskunniamaininta herätyksen kunniallisesta ja 

esimerkillisestä järjestämisestä lauantaiaamulle. 

Vuosittain liian moni humalainen ihminen unohtaa 

asettaa herätyksen soimaan aiheuttaen itselleen ja 

muille vakavia myöhästymisiä esimerkiksi luennoil-

ta. On hienoa huomata, että sinun kaltaisiasi tun-

nollisia ihmisiä on vielä olemassa. 

Seuraava aamu valkeni aurinkoisena Känkin kahvi-

keittoon ja Patrick Hernandez:n Born to be alive-

kappaleen sulosointuihin. On muuten mahtava 

ralli! Ihmiset pelasivat pelejä aivojen hienoisesta 

kankeudesta huolimatta. Vähitellen tyypit kuiten-

kin huomasivat tarvitsevansa viinaan ja pikkuhiljaa 

tilanne eskaloitui oluen maisteluun ja ilmiömäisiin 

beer pong taistoihin. Virkeämpi joukko mantsalai-

sia uhmasi painovoimaa ja henkeään  
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pulkkamäessä, joka koitui kahden pulkan ja perinteisen alkoholikiellon kohtaloksi. Pertun crocsit viuhuen innokkaat opiskelijat 

laskivat mäkeä lasten seassa, kunnes nälkä yllätti ja he kirmasivat maistuvan hernekeittoaterian ääreen. Ihmiset nauttivat elä-

mästä, joivat ja saunoivat. Kuinka virkistävä ja mukava viikonloppu Mantsa verbringt viel Zeit voikaan olla. Illan hämärtyessä 

tanssivat humalaiset valtasivat lattian mallas pinkiponkin kuumentaessa tunteita. Viikonlopun yllättäjiksi lajissa nousivat Taru 

Rikkonen ja Katja Vainionpää, jotka ottivat niskalenkin vanhemmista opiskelijoista useampaan otteeseen (tosin tarun mukaan 

huijaamalla). Illan huippuotteluksi muodostui kuitenkin kahden nuoren ja komean herrasmiehen päät kääntävä, tunteikas ja 

verkkokalvoja hellästi hyväilevä sukkamuna_beer_pong kamppailu. Tästä meno vain yltyi, Patrick Hernandez:n Born to be alive 

pauhasi (on muuten mahtava ralli) ja pöydät itkivät hajoamispisteissään pimeyden laskiessa Virpiniemen ylle. Meiju Suvaksen 

suloäänen tahdittamana mantsalaiset railakkaasti bailasivat ja joku saattoi jopa pudota pöydältä. Sunnuntaiaamu paljasti relles-

tyksen seuraukset, kun parhaiten voivat krapulaiset kömpivät koloistaan. Tahmeat ja roskaiset olivat mökin lattiat ja pöydät. 

Unisempien tovereiden herätyksestä pitivät huolen jatkuvat ”hyi kauhistus sentään täällä haisee”-huudot. Lopulta mökit kui-

tenkin saatiin suhteellisen siisteiksi eikä tuhojakaan seinän ja irronneen wc:n oven lisäksi ilmennyt. Lievää, mutta pitkää krapu-

laa (Juuso 2017) potien onnelliset maantieteilijät suuntasivat koteihinsa kuuntelemaan Patrick Hernandez:n aivan mahtavaa 

rallia Born to be alive ja odottamaan seuraavan vuoden mökkeilyjä. Nyt vaan kaikki yhdessä rukoilkaamme, että mökkien omis-

tajat ovat suopeita eivätkä polta siltoja meitä kohtaan hajonneiden asioiden johdosta. Siltojen polttaminen kun on Atlaksen 

hommaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mökin biisisuositus: Patrick Hernandez – Born to be alive. “Aivan mahtava ralli” (Mikko 2017). 
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Mantsan superviralliset  

varjovaalit 
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Sanottua 
 

"Ei se saatana mee!!" SIKin maalivahti tuskailee  

 

 "Oispa meilläki tommonen..." sama maalivahti Juaneksesta 

 

 "Onko nuo nyt niitä miehiä??" maantieteilijä naapurimökin ukoista 

 

 "Älä saatana hymyile sielä ja ole tuommoinen paskaläjä!!" mantsatar osoittaa lähimmäisenrakkautta 

 

 "Sinäkin siellä... Juudas Iskariot!" maantieteilijä löytää kaverinsa lepäämästä 

 

" Ei liian lujalle! 

- Joo ei, semmosta hentoa jorailua " 

 - tarkkaa säätöä musiikin äänenvoimakkuuden kanssa 

 

" Olin niin fiiliksissä että lähti niin raivokkaasti se juominen! " 

 -mantsatar on joko fiiliksissä juodakseen tai fiiliksissä juomisesta 

 

" Hajotkaa te makkaroihinne!" 

- Mantsalainen kodassa parempien eväiden kanssa 

 

" Nivalalaisen kyllä tunnistaa siitä, että se ihan itse kertoo olevansa Nivalasta" 

" Aidoilla nivalalaisilla on kannukset!" 

- nivalalaisen identiteetin tulkintaa myöhään lauantai-yönä 

 

" Tämä on jumalten leikkiä! " - tolkun_fuksi sekoittamassa jallua ja kaljaa 

" Millon mää viimes ostin jallua.......perjantaina mökille! " - samainen fuksi nostalgisoi seuraavana torstaina 

 

 

" Ihminen on oman elämänsä asiantuntija. " E.Urpilainen 

" No en nyt pääse millään asiaan. Mutta olenkin humanisti. " E.Urpilainen jatkaa 

 

" Ettekö te oo kultakurkkuja? 

- Me ollaan karjalakurkkuja! " 

 - nimeämättömien toimittajien karaoketaitoja kartoitetaan 
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”Tuntuu, että tietokoneetkin ovat biologisia olentoja… Vittuilevat minulle” J. Ridanpää 

 

Olkaa kunnolla ja kunniaksi  

-äidin ohje mantsamökkeilijälle 

 

”Onko sulla jalkoja?” 

-Mantsamökkeilijä toiselle 

 

”Nyt näyttää kyllä kovin vaaralliselta” 

-ulkopuolinen mäenlaskija mökkeilijöiden muodostelmapulkkailusta 

 

”Hintaansa nähden edullinen” 

-Mantsatar markkinoi  

 

”Heitähän löylyä niin että lähtee paskatkin kainalosta” 

- Saunassa kuultuja pesuohjeita 

 

”Rupes lapsi itkeen luennolla eikä omistaja  vienyt sitä pois” 

- Mantsalainen, jolla ei vielä omia lapsia 

 

Mantsatar 1:  Molin eilen darrassa pedagokisissa 

Mantsatar 2:  Missä sää oot ollu? 

Mantsatar 1:  Kotona. 

Mantsatar 2:  Ryyppäsikkö sää kotona?? 

- kalsarikänniys aiheuttaa ihmetystä kiltiksellä 
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