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Mantsalehden 

pitkäaikainen PT Jonna on väistynyt 

(aikomuksenaan ehkä "valmistua"...) ja 

lehti on jäänyt allekirjoittaneen (ja 

Sampan) hellään huomaan. Omien 

tietojeni mukaan viime vuosien Mant-

salehden päätoimittajat ovat (tai ovat 

ainakin olleet) työllistettyjä ihan 

mantsan hommiin. Kunhan mainit-

sin... 

Karu totuushan on, että itse olen pa-

himman luokan häsläri. Toisin sanoen, 

absoluuttisen kömpelö ihminen varus-

tettuna valtavalla innolla hypätä mu-

kaan projekteihin sekä sitäkin suurella 

kärsimättömyydellä toteuttaa ko. pro-

jektin kaikkia vaiheita. Tarkimmat 

ovat ehkä huomanneet, että allekir-

joittaneella on toisinaan takaraivo 

halaki tai vähintäänkin yks sormi tei-

pattuna - tämä lopputuloksena häsläri-

mäisestä toiminnasta. (Verenvuodatus 

lyhytelokuvafestivaalien aikaan johtui 

palkintotodistusten taulunkehysten 

perkeleen teräväreunaisista laseista... 

= Sampan syy!). Tai jos ootta nähäny 

miltä mun kännykkä näyttää... nonii. 

Mutta. Kahtotaanpa mites tän lehti-

homman kans. Ainakin viime vuoden  

 aikana Mantsalehteen tuli jut-

tuja enemmän kuin osattiin 

odottaa. Toimituksessa meiän 

hommaksi jääkin sitten vaan 

tämä visuaalinen puoli ja some-

häiriköinti. Lukijoiden harmiksi 

itselläni on sekä aivan liikaa  

vapaata aikaa, että toisia ihmisiä 

järkyttävä värisilmä.  

 

 

Esimerkkejä hyvistä väriyhdistelmistä 

Nyt talvinumeron aikaan sähköpostiin 

oli ilmestyny juttuja jo marraskuussa! 

Marraskuussa!! Ei kuitenkaan kannata 

tuudittautua tämmöiseen hetken ih-

meeseen ja jättää omia juttujansa lä-

hettämättä! Mikäli jutuista on pulaa, 

täytetään lehti toimituksen jutuilla. 

Ihtelläni on kolme intohimoa:  

salkkarit, emmerdale ja (omat) kissat. 

Että sillä linjalla sitten. 

Toimitukseen mahtuu muuten liitty-

mään porukkaa vielä kesken vuotta-

kin. Ehkäpä muutaman numeron jäl-

keen jollakulla herää elämää suurempi 

into tulla muuttamaan lehden imagoa 

täysin nähtyään tämän meiningin. 

 Salli 

+ Sisu  

+ Samppa (?) 

 

     (voimme  

      hyvin…) 

"Son ku aikansa suusa 

pyörittelee nii rupiaa pas-

kaki maistua paremmalle." 

(Näin totesi eräs kotopuolen 

ystäväni.) 
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 Vuosi 2018 käynnistyi eikä aikaa tunnu olevan enää 

 yhtään mihinkään. Työskentelymotivaatio on ollut jos-

sain jo jonkin aikaa, jonka vuoksi tammikuuni käytin lähinnä 

makoiluun, lepäilyyn sekä laiskotteluun. Puheenjohtajuus on 

kuitenkin tuntunut tähän asti sen verran mielekkäältä, että in-

toa kyseiseen hommaan on riittänyt. 

Tekemisen puutetta ei muillakaan atlaslaisilla pitäisi tänä keväänä ilmetä, 

sillä tapahtumia on luvassa ehkä hieman liikaakin. Ajatus on hieman ahdis-

tava omasta näkövinkkelistä, sillä tavoitteena olisi valmistua luonnontietei-

den kandidaatiksi tänä keväänä. 

1) Helmikuussa on luvassa vieraita rakkaasta itänaapurista, laskiainen sau-

noineen, umpihankifutis, palautepäivä, excu rakkaaseen länsinaapuriin, työ-

paikkaexcu rakkaaseen Oulun Energian voimalaitokseen sekä rakas tiedon-

hankintakurssi perjantaisin kello 8.15. 

1½) Fuksibileet ehkä tässä välissä. 

2) Maaliskuussa mantsamökkeilyä, koomailua ja juntteilua. Näiden lisäksi 

yritämme jälleen oikein kovasti lähteä Egea-vaihtoon Kaliningradiin. Ehkä 

tällä kertaa päästään Oulua pidemmälle. 

3) Huhtikuussa voivotellaan liian heikkoa taloustilannetta ja vietellään 

wappua. Varmaan täytyy kandia näpytellä siinä ohessa. Jos aikaa jää. Ai-

heena Sevettijärven rautatieliikenne vuonna 2035 tjsp. 

 

Hyvää alkanutta vuotta toivottelee pj-Janne 
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Puheenjohtaja: Janne Kirjavainen 

"Atlaksen asia on meidän." 

1.Janne, 2015, Hämeenlinna 

2.Aion parantaa atlaslaisten asemaa yhteiskunnassa 

3. Mitä Atlas merkitsee sinulle? Elämää 

 

Varapuheenjohtaja: Känk Kivirikko 

"Onkohan tämä ihan laillista?" 

1.Känk. Neljäs vuosi. Kotoisin Betonihelvetistä.  

2. Aktiivimallin käyttöön ottaminen Atlaksen sisällä,  
muuri kiltiksen ja muun yliopiston välillä (jo lähes to-
teutunut), UNLIMITED POWER!!! 

3. Wikipedian mukaan muunmuassa tähti plejadeissa, 
Manchesterin yliopiston tietokone, eteläafrikkalainen 
hävittäjälentokone ja ensimmäinen (ylin) kaulanikama 
eli kannattajanikama. Valitkaa siitä mieleisenne. 

 

Sihteeri: Antti Kola 

"Vote for me, otherwise I´ll lose again." 

1.Ana, 2016, Kuopio!! 

2. Tavoitteena lisätä verkostoitumista mahdollisim-
man paljon muihin ainejärjestöihin ja tiedekuntiin sekä 
panostaa yhteisöllisyyteen. 

3. Jos voittaisit lotossa miljoonia, mitä tekisit voitto-

rahoilla? Laajentaisin kiltahuonetta. 

Syväluotaavat haastattelut uuden hallituksen linjauksista 

1. Nimi, vsk. , kotipaikkakunta   2. Mitä aiot saavuttaa tällä hallituskaudella? 

3. ??? 
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Taloudenhoitaja: Arttu Mäkipää 

"Teen tänään tästä tappiosta ainutkertaisen... Sen tehdä 

voin!"  

1. Arttu, Kolomone, Kuopijo. 

2. Ainutkertaisen 

3. Jos voittaisit lotossa miljoonia, mitä tekisit voittorahoil-
la? Lopettaisin elämästä nauttimisen ja keskittyisin opiske-
luun. Lisäksi ostaisin oman matkanitojan, koska KerroMeille 
Innovaatioareenalla on aina niitit loppu tai nitojat särki.  

 

Kopo-vastaava: Samuli Taanila 

”Meillä ei ole lehmiä.” 

1. Samppa, 2016, Suomen Texas l. Nivala 

2. Suuren loikan kohti parempaa koulutusta. Tavoitteena on 
myös saada taottua järkeä aineopettajahaku-systeemiin. 

3.  Jos saisit vapaat kädet muuttaa jotain yliopistolla, mitä 
se olisi? Paperikauppa takas, Telluksen rauhallinen tila takas 
ja parempi sisäilma. Eli kaikki mahdolliset kliseet mitä tässä 
voi sanoa.  

Sopo-vastaava: Pauliina Järvinen 

"Kokoaan suurempi ego" 

1. Pau,paukku,pave… melkeen kaikki käy. Toinen vuosi-
kurssi aka 2016 ja suoraan Evijärveltä 

2. Lisätä sosiaalipoliittista yhteistyötä kiltojen välillä, olla 
aktiivisesti vaikuttamassa sopojutuissa ja oppia mitä mun tar-
kalleen pitää tässä hommassa tehdä 

3. Helpompi pääsy kiltikselle ja paperikauppa takaisin. Ja 
sisäilma kuntoon nimimerkillä en saa happea. 

 

Jäsenvastaava: Arttu Hepoaho 

1. Arttu/Hepis/ 2017, Tervola 

2. Ainakin hyvän humalatilan. Lisäksi ajattelin käydä Cher-
nobylissä hakemassa säteileviä ajatuksia hallituksen kokouk-
siin 
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 3. Mikä on mielestäsi digitaalisuuden suurin haaste? Väittäisin että sopeutuminen 
digitalisaation tuomiin muutoksiin vaatii nyky-yhteiskunnassa vielä reilusti työtä. 

 Tiedotusvastaava: Venla Honkala 

  ”Pakko painaa pitkää päivää!" © Kake Randelin 

1.Venla, 2013, Oulu  

2.  Päästä viimein käymään kauniissa Venäjän maassa ihaste-
lemassa neuvostoarkkitehtuuria.  
3. Siihen liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia, mutta 
lähinnä olen huolissani paperisen datan 
smoothiesaatiosta.  

 

Tapahtumavastaavat:  

     Roope Lindevall 

1. Roope Lahest, 2k16 

2. Nopean kulkureitin kiltahuoneelle. 

3. Jos saisin rajattoman budjetin tapahtuman järjestämiseen, 
millainen tapahtuma se olisi? Oletteko kuulleet lihamukista? 
Ette tietenkää, lähdetään siis Lahteen maistamaan lihamukia. 

      Roosa Ridanpää 

1. Toukka, 2016, Zempele 

2. Maksavaurion 

3. Excu Kempeleen Karhunpesään.  

  Oskar Katavisto 

1. Ode/Katiska/Osku, 2017, Espoo 

2. Oppia Atlaksen jalot tavat 

3. Yks taikka kaks Chilen excua, joissa tutustu-
taan maahan kokonaisuudessaan Etelästä Poh-
joiseen.  

  Eevi Yletyinen 

1. Tiku/Yle/Myy, 2017, Joensuu 

2. Toleranssin. 

3. Atlas ry:n Unelmien Janne - formaatti. Pääosissa kaikki lipaston 
Jannet.  

" Mies voi lähtee 

Lahest mut Lahti 

ei miehest" 

"Make Atlas 

drunk again!" 
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 1. Nimi, vsk. , kotipaikkakunta   2. Mitä aiot saavuttaa tällä hallituskaudella? 

3. ??? 

 

 

OLuT-vastaava: Vilja Tervo 

"Enemmän olutta kansalle." 

1. Joppe, (pitkä tarina!) ja joskus Viltsu, 2017, Kajjaani 

2. OLuT:a kaikille sitä haluaville (ja myös niille, jotka sitä 
eivät halua) 

3. Rakennatko siltoja vai muureja? Sil-
loilla pääsee paikkoihin. Siltoja siis! 

 

  Loimu-vastaavat: 

 Henna Laurila´ 

1. Henna, 2014, Tyrnävä 

2. Kyllähän kaikkien on nyt liittoon liityttävä.  

3. Sillat ovat mielestäni hyödyllisempiä, joten juu mielummin 
siltoja. 

 

 Suvi Korkala  "Make Vesa Great Again!" 

1. Suvi, 2014, Oulu 

2. Selvyyden liiton merkityksestä 

3. Tosi isoja ja hienoja siltoja 

 

 

EGEA-vastaava: Aleksi Nissilä 

 1. Allu, 2vk., Ikaalinen 

2. Saada mahdollisimman moni Atlaslainen mukaan EGEAn 
toimintaan. 

3. Siltaan en taivu, joten pakko sanoa, että muureja. 

 

PSMS-vastaava, fuksivastaava: Juulia Jalava 

1. Julle/Jullu, 2014, Jyväskylä. 

2. Lisätä yhteistyötä Atlaksen ja PSMS:n välillä, levittää PSMS:n ilosanomaa. 

 



 

 10 

    3. Rakennatko siltoja vai muureja?  Arkkitehtuuri on aina 
kiinnostanut, joten voisi muutaman hienon sillan pistää pys-
tyyn. 

 

 KV-vastaava: Sonja Rajanen 

1. Sonja/Soikkeli/Sonkku/Shawnya/Sonya, 2013, Kuivanie-
mi/Oulu 

2. Eläköityä 

3. Kaadan muureja ja poltan siltoja 

 

  

Kulttuurivastaava: Santeri Niemi 

1. Sami, 2017, Pori 

2. Epäsuosiota 

3. Jos saisit viettää päivän joko Jari Sillan-
pään tai Vesa Keskisen kanssa, kumman 
valitsisit ja miksi?  
Jari, sillä on menoa ja meininkiä jos tiiätte mistä puhun 

 

 Urheiluvastaava: Milja Männikkö 

1. Miltsi/Mipa, 2017, Oulu 

2. Turnausvoittoja 

3. Jari ei perusteluja kaipaa 

 

 

 Graafikko: Emilia Timlin 

     "Menisitte oikeisiin töihin." 

1. Emppu, 2vk., Lohtaja (ei Kokkola!) 

2. Rikkoa rajat, paeta territoriosta sekä aiheuttaa spatiaalis-
temporaalinen muutos useilla eri skaaloilla. 

3. Hassut kissavideot vai hassut koiravideot?  
 Ei saa kysellä näin vaikeita… 
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"Panna  

ympäristö  

kuntoon." 

Webmaster: Alpo Turunen  "Make websites great again" 

1.Abe/Alberna/Ilpo, 2vk. Kajaani. 

2. Onnellisuutta. 

 3. Hassut kissavideot vai hassut koiravideot? Ei internetin 
hektisessä maailmassa ole aikaa katsoa hassuja videoita, mutta 
kissavideot. 

 

 

  Tilavastaavat:  

 Tomi Heikkuri  "Keittäis kahvia" 

1. Tomi, 2015, Jurva 

2. Korjata kiltahuoneen kellon  

3. Mitä nautit mieluiten kahvin kanssa? Jotain pikkusuolaista 

 

  Sami-Heikki Juurikka "Igor presidentiksi!" 

1. Shakkimatti/Semi/Hese/SH/SM/Sumo-Heikki/Hemi-Saikki, 
2012, Pudasjärvi 

2. Aion pitää huolen ettei kahvi lopu kiltikseltä. Aion myös 
nakittaa fuksit korjaamaan Igorin.  

3. Kotitekoista piimäkakkua 

 

Ympäristövastaava: Philippe Parisot 

1. Filee, 3.  & Espoo 

2. Rauhan 

3. Kaffeplörö 

 

 Mantsalehden päätoimittaja: Salli Ojala 

1. Salli, 4.vsk, Ilmatorjunnan Lohtajan ampuma-alue / Vattajan-
niemi / Kokkola 

2. Kritiikkiä lehden estetiikasta ja taittojäljestä (ks. eritoten 
sivut 6-11) 

3. Ideaalitapauksessa tummaa leipää suolataimenella, tilkan 
kermalikööriä tai viskiä. Todellisuudessa Leijonaa. 
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Varjovaalit osa 1, nro (1/2017) Vaalikatsaus osa 2 

    

SAULI EI VOITTANUTKAAN!?! HUHTIS EI SAANUT ÄÄNIÄ?!?  

Mantsan superviralliset varjovaalit on nyt käyty ja voittajaksi päätyi 

Nils Torvalds huikealla 9 äänen kannatuksellaan.  

Vaalit olivat erittäin onnistuneet sillä: 

- Kaikki laput joissa 6 / 9 laskettiin yhdeksäisiksi (9)  

- Vaalilipukkeet tuhottiin asianmukaisella tavalla roskikseen  

- Vaalit eivät vaatineet tunnistautumista, joten anonymiteetti säilyi  

- Ääniä ei uudelleen laskettu 

- Äänestys päättyi päivää aikaisemmin 

MANTSA-lehti onnittelee tuoretta presidenttiä!  

HUHTIS KIISTÄÄ TULOKSEN JA VÄITTÄÄ ETTÄ ÄÄNIÄ ON 

MUUNNELTU. SALE PÄÄSI ISYYSLOMALLE. PAVESTA UUSI 

KEKKONEN 2024??!?!?!?!??! 
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Reign of terror is over – reign of the duck has begun   

Joulukuun alussa, Igorin vuonna 2017, nähtiin jälleen upeita spektaakkeleja ja kos-
kettavia tulkintoja kiltakommuunissa. Kyse oli siis Atlaksen jo perinteeksi muodos-
tuneesta lyhytelokuvafestivaalista, eikä esim. rakkaiden naapureidemme bänditree-
neistä. Tänä vuonna tarjolla oli mukana tutut ja perinteiset suosikkikategoriat kuten 
Draama ja Dokumentti ja uutena tulokkaana nähtiin Taide. Festivaalien suosion huo-
masi kasvaneen jälleen kerran edellisestä vuodesta, huhutaan jopa 104% kasvusta 
sekä teosten määrässä, että yleisössä. 

 Teokset joita nähtiin, olivat jopa laadukkaampia kuin edeltävinä vuosina, 
vaikka Jodelissa anonyymi käyttäjä kehtasikin epäillä teosten laadukkuutta. Toisaalta 
mistäpä Jodel ei nosta kohua? Eräs nimetön henkilö kehtasi jopa epäillä yleisön älyk-
kyyttä myöhään yöllä käydyssä keskustelussa. Toisaalta laadukkuus on vain sosiaali-
nen konstruktio ja tyhmyys katsojan silmissä. 

 

 

 

 

 

 

 

DRAAMA: 

Draamakategorian voittajan Janne Kirjavaisen ’Xittu’ oli dramaattinen filmaus kiltis-
tä ympäröivästä työmaasta ja sen mukanaan tuomasta haasteesta. Teoksen nimen 
alkuperä selvisi myös hämmästyttävän upealla tavalla teoksen lopun twistissä. Ky-
seisen draaman sitoi yhteen dramaattinen musiikki. Kaiken kaikkiaan upea lyhytelo-
kuva. 

Toisena kilpailijana kategoriassa oli hieno parodia ’UniOulu snapchat story’ (Jussa 
Liikkanen). Elokuva oli, nimensä mukaisesti, UniOulu snapchat mukaelma siitä, 
miten toisenlainen opiskelijan viikko voisi olla. Erittäin kekseliäs tuotos ansaitseekin 
kunniamaininnan ja toimittajan toiveen, että oikeasti nähtäisiin tämänkaltainen viik-
ko UniOulun -snäpissä. 

Kaijofilmin ’Venus flytrap’ oli kekseliäs, Pohjois-Koreaan sijoittuva jännäri, jossa 
kasvi hyökkäsi, mutta kissa saapui pelastamaan päivän. Teknisesti toteutus oli hienoa 
katseltavaa, mutta tarina jäi hieman tylsäksi, ainakin jännäreiden kultaisella ajalla, 
joten tarinana tämä oli heikoin draama. 
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DOKUMENTTI: 

Dokumenttikategorian voitti tänä vuonna Jannen ’Dokumentti Oulun kaupungin 
historiasta’. Kuvauksesta ei puuttunut erikoistehosteita, eikä sorsia. Voisikin kysyä, 
onko entisellä Kulttuurivastaavalla fiksaatio sorsiin? Hienona kommenttina täytyykin 
nostaa esiin nimettömän mantsalaisen avautuminen ”Populisti sorsat”. Janne Kirja-
vaista ei tavoitettu henkilöhaastatteluun. Herää myös kysymys korruptiosta, sillä Jan-
ne toimi Festivaalien taiteellisena johtajana. 

 Omana suosikkina dokumenteista nostankin esille Mirkon erinomaisen doku-
mentin ’Last day in the office’, jossa kuvataan dokumentti pääasiassa tulostamisesta. 
Teos kuvaakin hienosti toimistotyön tylsyyttä ja varoittaa lähtemästä sille tielle. Niin 
hieno dokumentti. 

Kolmantena täytyy mainita Marika Kettusen ja 
Aleksi Nivalan ’Erämaaseikkailu’, jossa 3 nuorta 
lähtee tutkimaan kaunista maastoa. Dokumentti 
oli selvästi suunnattu opetuskäyttöön ja jäämme-
kin odottamaan jatko-osaa esimerkiksi tulivuoris-
ta. 

Kaksi heikointa toimittajan mielestä oli Mirkon 
’Making of Venus Flytrap’ jossa kuvattiin Draa-
massa nähdyn ’Venus flytrapin’ kuvausolosuhteita 
ja säälimätöntä lahjontaa. Plussaa kissoista. Jussan 
’Videopelit ***** tosissaan’ oli dokumentti pe-
laamisen vaaroista. Liian käytetty aihe, joten ei 
sytyttänyt. 

 

 

TAIDE: 

Taide-kategorian voitti Miikka Oikarinen taiteellisella näkemyksellään 
’Maailmanpuu’, jossa kerrotaan Odinista ja maailmanpuusta. Elokuvassa yhdistyy 
taiteellisella tavalla kuva, kerronta ja äänimaailma. Voittonsa selvittyä Miikka kuva-
sikin oloaan seuraavasti ”huojentunut ja onnellinen, neljä vuotta tätä on odotettu ja 
vihdoin. Enää ei ole suorituspaineita”. 

Taidekategoriassa nähtiin kolme muuta ja aivan yhtä nerokasta minipläjäystä. Mirkon 
’Elämän velli’ kuvasi sopan keittoa, Arttu Mäkipään ’Haarukka’ omalla nerokkaan 
taiteellisella twistillä lusikkaa ja Veli-Pekka ’VP’ Väänäsen ’Kanki’ taasen kuvasi 
nerokkaasti nykyaikaisen version lasten tölkkipuhelimesta. Jokainen kolmesta taide-
elokuvasta ansaitsee toisen paikan. 
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Loppusummana voikin ylistää Atlaksen jäsenistöä nerokkaista lyhytelokuvista, toi-
vottavasti tuleva kulttuurivastaava jatkaa ja laajentaa tätä perinnettä. Kulttuurivastaa-
va 2017 kiittää ja kuittaa, oli hieno matka! 

Ps. Kirjotan tätä kaksi kuukautta jälkeenpäin, muistikuvat elokuvista ei ole enää 

vahvat, joten pahoittelen virheitä. Enkä jaksa katsoa niitä uudestaan.  

 

 

Toimitus lisää: epävirallisissa festivaalien jälkipuinneissa esiin nousivat esim. 

useiden teosten selvä pohjaaminen söpöjen eläinten luomaan tunnereaktioon ; mah-

dollinen voittogambinan osajako sorsille ; lihansyöjäkasvin kuolema, joka ei kui-

tenkaan johtunut vastaäyttelijästä ; katsojakunnan tyhmentyminen ja kaijofilmsin 

edustajan kommentti ”olin tottunut voittamaan, katsojien vika”. 
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Atlas 

Australiassa

!! 
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Kolme pientä fuksia ja iso paha Kakko-

nen lähti tässä syksyllä Maltalle Newbie 

Weekendiin ja muutaman päivän vaih-

toon. Retkemme alkoi välilaskulla Parii-

siin, jossa pääsimme tutustumaan 

toisiimme. Hyvä vaihto alkoi Pariisis-

sa fuksi nro 1 matkalaukun hajoami-

sella, jota kuitenkin suurella tarmolla 

vedimme perässä koko 9 tuntisen 

päivän. Juoksimme nähtävyydet läpi, 

maistelimme tölkkiviiniä ja taistelim-

me tiemme seuraavalle lentokentäl-

le. 

 Maltan lennolla pääsimme 

heti tulevan viikon makuun. Keskeltä 

raivoisan ukkosmyrskyn saavuimme 

neljän pompun kautta Maltalle mauk-

kaan raikkaat tonnikalaleipäset taskuis-

samme. Kyseiset tonnikalaleivät eivät 

olleet todellakaan viimeiset tällä retkel-

lä, koska ruokavaliomme koostui tonni-

kalaleivistä sekä paikallisista pimppipii-

rakoista seuraavat 6 päivää. 

Ensimmäisenä päivänä ehdimme 

nauttia Välimeren lämpöisestä aurin-

gosta noin 5 min, jonka jälkeen pääsim-

me kahlaamaan viikon ensimmäiseen 

tulvaan. Pomppubussin ja kaktusten 

keskellä tarpomisen jälkeen selviydyim-

me erämaan keskelle hostelliin viettä-

mään Newbie Weekendiä. Viikonlopun 

aikana tutustuimme muihin egealaisiin 

Miäletön 

Malta 

Vasemmalla: paikallinen pimppipiirakka 

Oikealla: Kakkonen 

Fuksi1 ja –2 
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kulttuurisen juomisen merkeissä. Tans-

simme egea-tansseja, kävimme seikkai-

lulla kallioilla (kera tonnikalaleivän  ) 

sekä tutustuimme Egean toimintaan. 

Viikonloppu meni siis ihan mallikkaasti, 

verrattuna loppuviikon kommelluksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnuntaina sanoimme heipat kaikille 

muille paitsi maltalaisille, joiden kiusak-

si jäimme vielä muutamaksi päiväksi. 

Tästä seikkailumme vasta alkavatkin. 

Nimittäin. Heti hostellilta lähtiessämme 

Kakkonen kaapattiin Jaakopin autoon 

eikä hänestä kuultu sen koommin. No ei 

nyt sentään. Jakauduttiin kuitenkin eri 

osoitteisiin eri puolille Maltaa 

(välimatkaa oli siis ehkä noin 5km). 

Fuksien host oli ihana Chaanah, jonka 

vanhemmatkin olivat hyvin symppiksiä. 

Myös kroatialainen ystävämme Petar jäi 

Chaanahlle pariksi yöksi. 

Maanantaina Chaanah toivotteli meille 

hyvää matkaa Vallettaan ja lähti luen-

nolle. Tutustuimme maan pääkaupun-

kiin Vallettaan perin pohjaisesti sään 

jälleen suosiessa aina ajoittain. Kuulem-

ma koko viikko sattui olemaan epätaval-

lisen sateinen, taisimme siis tuoda sa-

teen mukanamme. Kävimme ystäväm-

me Petarin kanssa syömässä enemmän 

tai vähemmän epäilyttävässä ravintolas-

sa, jossa kaikki oli suoraan sanottuna 

päin helvettiä, mutta ruoka oli halpaa. 

5/5.  

Tiistaina kävimme maltalaisen egealai-

sen Nathanin johdatuksella tutustumas-

sa paikalliseen yliopistoon, jonka jäl-

keen lähdimme käymään saaren poh-

joispuolella sijaitsevalla kallioreiällä. 

Kohde päivänvalossa olisi ollut erittäin 

upea, mutta emme valitettavasti aivan 

ehtineet reikää näkemään, mutta 

erittäin komean ukkosmyrskyn pääsim-

me kokemaan suoraan myrskyn silmäs-

sä. Läpimärkinä tuijotimme mustaa rei-

kää (fuksi1 ja 2 istuivat käsikädessä it-

kua lähes vääntäen kallion alla suojas-

sa), kunnes päätimme lähteä takaisin 

päin. Loppuilta kului kuivissa laina-

vaatteissa maltalaisten kanssa korttia 

pelaten ja minttukaakaota nauttien. 

Fuksi2 ja 3 keräsivät voimia bussimatkalla 

reikäreissulle mentäessä  
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Keskiviikkona Nathan vei meidät jälleen 

retkelle, tällä kertaa sääkin suosi meitä 

hieman enemmän. Tapasimme yliopis-

tolla, josta kävelimme Valletan vieressä 

olevaan kaupunkiin Sliemaan. Ihastelim-

me hienoja rantakalliomaisemia ja kä-

vimme ostoskeskuksessa pyörähtämäs-

sä. Löysimme ravintolan, jossa oli Happy 

Hour, ja ennen kuin huomasimmekaan, 

oli pöytämme täyttynyt drinkeistä. 

Drinkkien tuhoamisessa kului mukavasti 

loppuiltapäivä ja ohessa saatoimme 

myös maistella vähän pizzaa. Ilta jatkui 

maltalaisten kanssa baarissa taas korttia 

pelaten sekä maltalaisia drinkkejä ja 

juomia maistellen.  

 

Teimme myös havainnon kulttuuriemme 

eroavaisuuksista, sillä maltalaiset  

eivät oikein ymmärtäneet fuksi2 ja 

fuksi3 tahtoa ottaa juoksutuoppeja.  

Heräsimme viimeisenä aamuna jo kol-

men jälkeen aamulla etsimään fuksi2 

passia ja pakkailemaan tavaroitamme, 

jotta ehdimme aamulennollemme Parii-

siin. Kakkonen seikkaili itsekseen Suo-

meen Turkin kautta. Suomeen päästy-

ämme olimme hyvin väsyneitä ja mär-

kiä, mutta kaikesta vitutuksesta huoli-

matta onnellisia. Oli hyvä vaihto.   

St. Peter’s Pool Newbie Weekendinä  
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Saanen esitellä: EGEA Oulun hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2018  

Puheenjohtaja: Noora Martinkauppi 

Varapuheenjohtaja: Aleksi Nissilä 

Sihteeri: Petra Korhonen 

Rahastonhoitaja: Juho Sippala 

Contact Person 1 (CP1): Lotta Mattila 

Contact Person 2 (CP2): Anni Häkkilä 

Tapahtumavastaavat: Inka Hulmi ja Eelis Loponen 

Tiedotus- ja mediavastaava: Ville Pyhäjärvi  

 

Tällä köörillä tullaan tekemään hommia tämä vuosi, että saatas paljon  
mantsalaisia tuonne Eurooppaan erilaisiin EGEA-tapahtumiin. Pysykäähän 
kuulolla, ja yhteyttä voi ottaa sähköpostilla oulu@egea.eu tai tulla nykäseen 

hihasta kiltiksellä.    

mailto:oulu@egea.eu
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Atlaksella oli myös pikkujoulut. Oli kivaa.  
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Tässä on Missi-

sippi, Missisip-

pissä virtaa 

vettä. Se laskee 

mereen.  

Valuma-aluetyö 

oli astetta työ-

läämpi.   

 

  

 Joulun punainen     

      Atlaksemme tänäänkin    

 Täynnä rakkautta   

 

Joulu Kaarlessa    

Tutkimusyksikköä 

    Ei näkynytkään 
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Muodikkaasti työnhakuun 
Työnhaku ja muoti, tuo legendaarinen parivaljakko. Vai onko? Molemmista on aina-

kin havaittavissa muutamia lainalaisuuksia. Muodissa musta on edelleen mustaa ja 

puku tekee miehen. Työnhaussa puolestaan työnhakupapereiden tulee olla kohden-

nettuja, selkeätä ja helppolukuisia. 

Kohdentaminen on työnhakupapereiden A ja O. Et voi hakea samoilla papereilla 

työtä tänään, joita käytit viime viikolla. Muutosten ei tarvitse aina olla isoja, mutta 

jo pienet viilaukset tekevät ihmeitä. Näillä viilauksilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, 

että edellisen kesän työkokemuksesi kohdalla oppimasi asiat ovat juuri niitä, mitä 

työpaikkailmoituksessa on mainittu. Koska jokainen ilmoitus on erilainen, täytyy 

myös mainitsemiesi työtehtävien sisältöjen ja oppimiesi asioiden olla erilaisia. 

Pura ilmoitus avainsanoiksi 

Työpaikkailmoituksia, ja vaatetyylejä, on moneen lähtöön. Joistakin ilmoituksista on 

poimittavissa 20 toivetta työnhakijan ominaisuuksissa, toisista ei yhtään. Avoimen 

hakemuksen lähtötilanteesta puhumattakaan. Ilmoituksen huomioiminen hyvässä 

työhakemuksessa ei ole rakettitiedettä, mutta tarkkuutta se vaatii. Erittäin hyvä tek-

niikka on kopioida ilmoitus sellaisenaan johonkin tekstikäsittelyohjelmaan. Sen jäl-

keen tekstiä siivotaan niin, että jäljellä on pelkkiä avainsanoja. 

Esimerkiksi ”Edellytämme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja” lyhenisi vuorovaiku-

tustaidot-sanaksi. Kun ilmoitus on muutettu avainsanoiksi, aletaan omaa hakemusta 

kirjoittamaan niiden päälle niin, että ne uppoavat hakemukseen. Näin kerrot hake-

muksessasi varmasti sen, mitä rekrytoiva henkilö haluaa lukea. Jos ilmoitus on lyhyt 

tai teet avointa hakemusta, joudut tekemään tiedonhakua muita kanavia pitkin. 

Tällöin Linkedin, puhelut, työnantajan some-kanavat ja verkkosivut ovat hyviä tieto-

lähteitä, joista poimia avainsanoja hakemuksesi rungoksi. Huolellisella taustatyöllä 

voit varmistaa sen, ettet tarjoa työnantajalle sandaaleita, kun he etsivät kumisaap-

paita. 

Teksti: Henri Annila,  

järjestöasiantuntija, Loimu ry 

Kuvat: Veikko Somerpuro 
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Muista pa ivitta a  tyo nhaun asustevalikoimasi 

Jos työnhaun muotivalikoimasi on päässyt vanhenemaan, kannattaa asiaan puuttua. 

Työnhakuun apua on tarjolla runsaasti. Loimun teettämän opiskelijoiden työmarkki-

natutkimuksen mukaan työnhaussa apua pyydetään useimmiten omilta kavereilta 

ja lähipiiristä. Tämä on loistava alku, sillä porukalla tekemällä on helpompi kehittää 

itseään kuin yksin puurtamalla. Muista kuitenkin, että tarjolla on myös tahoja, jotka 

auttavat sinua työnhaussa ammatikseen. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi oman 

yliopistosi sekä Loimun urapalvelut. Käänny rohkeasti myös näiden tahojen puo-

leen, niin olet taas useaa askelta lähempänä unelmaduuniasi! 

Kirjoittaja on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun järjestöasian-

tuntija, joka seuraa ahkerasti erilaisia työnhaun keinoja. Hän on todennut klassisen 

tyylikkyyden höystettynä sopivalla ripauksella persoonallisuutta olevan toimiva yh-

distelmä työnhaussa. 

 

 

Töiden hakemista ja omien työn-

hakupapereiden viilaamista voi 

tehdä myös porukalla! Näin saat 

uutta potkua ja raikkaita  

näkökulmia omaan osaamiseesi 

ja työnhakupapereihin. Loimu 

tukee jäseniään työnhaussa esi-

merkiksi antamalla palautetta 

työnhakupapereistasi ja järjestä-

mällä koulutuksia aiheesta. 
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Juveneksen kielioppi 

 vk 42 
 

 PIENI HÄRKISWOK / SMALL OX BEAN WOK 

 KASVIS-KAALIRÖSTIT / VEGETABLE AND CABBAGE ROESTI 

 HÄRKÄPAPU - KASVISKIUSAUS / CASSEROLE WITH BEAN AND VEGE-
TABLE 

 KIINALAINEN KUNG PO KASVISKASTIKE / SÅÅS WITH VEGETABLE 

 SUKLAA-MANSIKKAJÄLKIRUOKA / CHOCOLATE CREAM 

 MUSTIKKA-JOGURTTIMOUSSE / DESSERT WITH WHORTLEBERRY 

 MUSTIKKA-RAHKAMOUSSE / BLUEBERRY CURD MOUSSE 

 TULINEN KANANPOIKAKASTIKE / SPICY CHICKEN SÅÅS 

 HAUKIPYÖRYKKÄ / PIKE BALLS 

 MUSTIKKA-RAHKAMOUSSEA / BLUE BERRY QUARK 

 PISTOUKUORRUTETTUA TURSKAA / GRATINATED FISH 

 OMENAKIISSELI / BERRYSOUP  

(Huom. ainesosissa ei ollut yhtäkään marjaa, paitsi jos haluaa laskea omenan) 

 TOFU SWEET & SOUR KASVISKASTIKE / SAUCE WITH SOYA AND VE-
GETABLE 

 RUNSAS PÄIVITTÄIN VAIHTUVA SALAATTIVALIKOIMA / DAILY 
CHANGING SALADS OF YOUR CHOISE 

 

Osassa taas ei oltu vaivauduttu edes yrittämään: 
 KANANMUNA-RUOHOSIPULIKASTIKE / KANANMU-

NA-RUOHOSIPULIKASTIKE 

 WOK PAPU - KASVISWOK / WOK PAPU – KASVIS-
WOK 

 TUOREKURKKUSALSA / TUOREKURKKUSALSA 

 HASSELBACKANPERUNAT / HASSELBACKANPERU-
NAT 

 LEHTIKAALI-KASVISLAATIKKO / LEHTIKAALI-
KASVISLAATIKKO 

 VE TOFUPIHVI BURGERIIN / VE TOFUPIHVI BURGE-
RIIN 

 NAUDAN YLIKYPSÄÄ NISKAA / NAUDAN NISKA 

 

Kuka taas ainesosia edes haluaisi tietää: 
HÄRÄNLIHAPYÖRYKÄT/ MINCED MEAT PATTIES 

Ingredients: Minced meat patties (MUNA, SOIJAPAPU). 
(Ylipäätään noin 50% ainesosaluetteloista puuttui englannin-

kielisestä versiosta) 
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sanottua  

 

 

 

 

 

 

"Paprika on hyvää. Se on ärhäkkä, mut-

ta raikas."  

 

"Mitä blomma tarkottaa?" 

"Jotai kukkasia saatana." 

 

"No kuinka usein kuulette että mää 

sanon jotain kivaa. Oon vaa tahalleen 

ilkeä." 

 

”Mikä on sun lempiharrastus ja miksi 

se on karaoke?” 

 

”Hento kuiskaus? Kuka on hento kuis-

kaus? Jos ei kukaan tunnusta olevansa 

hento kuiskaus niin minä voin olla!” 

 

”Miksiköhän tuo keski-Aasia radikali-

soituu noin?” 

”No siellä on vitun vähän tekemistä.” 

 

”Tää elokuva saa kyllä Aki Kaurismäen 

leffat vaikuttamaan ugandalaisilta acti-

on-filmeiltä.” 

 

 

”Kunnon hangover…eikö mikä se on, 

cliffhanger…” 

 

”Ei ollu natsejä tällä kertaa” 

 

”Arvaa kuinka paljon kello on? Mää 

lähen piikittään ihtiäni!”  

- kuution kantis julistaa kellon olevan  

  iltakahdeksan 

 

”Nuorella ihmisellä kaljan juominen on 

ko laittas rahaa pankkiin.” 

 

”Moccamaster on kahvinkeittimien 

iphone.” 

”Iphone on kännyköiden Moccamas-

ter.” 

- kiltiksen kahvinkeitin kohtaa jälleen kri-

tiikkiä 

 

”Luulin että offspring tarkottaa antike-

vättä” 

 

”Tää opiskelee sitä 

 maapallontekniikkaa!” 

- uusi baarituttava mantsalaisesta 
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