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PITKIÄ VIRKKEITÄ  

LEHDEN SISÄLLÖSTÄ 

   Alunperin tämä palsta oli täynnä muka-

hyödyllisiä vinkkejä, kuten että opiskelija 

saa alea kaalimadosta ja muistakaas ostaa 

pyörä. Mutta tässä, kun lehden taittotiedos-

to korruptoitui kuin huumepoliisin päällikkö 

ja 30-asteinen paahde sulattaa ko.lehden 

kokoajaa tuoliin, totesin että ehkä kuka  

tahansa mantsalle sisäänpäässyt omaa sen 

verran aivokapasiteettia, että osaa googlata 

ihan itse. Lisäksi omasta opintojen aloituk-

sestani on sen verran kauan aikaa, että 

 kaikki tämän pään tieto on joko irrelevant-

tia valitusta vanhasta ja hyvästä, tai muuten 

vain vanhentunutta ja kumottua informaa-

tiota. Joten stick to what you know, meikä-

läinen pysyy lestissään ja keskittyy nyt vaan 

kertomaan teille Mantsalehdestä.  

 Mantsalehti ilmestyy neljä kertaa 

vuoteen ja valtava toimitus koostuu tänä 

vuonna allekirjoittaneesta ja Sampasta 

(s.8,16), mutta juttuja kirjoittaa kaikki mant-

san opiskelijat ilman sen suurempaa sensuu-

ria. Yksi numero on pyhitetty juurikin Teil-

le. Lehti pursuaa "onnea opiskelupaikasta"-

aloituksia ja tervehdyksiä outoja virka-

nimikkeitä omaavilta henkilöiltä, mutta  

suosittelen silti lukemaan jutut tarkkaan. 

Siellä jossain lienee jo mainittu se  

kaalimatokin.  

 Lyhyesti henkilöistä: koulutussuun-

nittelija (s.5) on vähä niinkö opo. Tutkimus-

yksikkö (12-13) meinaa mantsan alan tutkijoi-

ta ja teitä opettavia tyyppejä. PRO:t (6-10) 

tulee opastaan teitä syksyllä semmoisissa 

asioissa kuten miten ilmottaudun kursseille 

tai miten etenen ruokalajonossa asiallisesti. 

Atlas (16-17) on Oulun mantsanopiskelijoiden 

järjestö, joka mm. julkasee jäsenilleen  

tämmöistä laatulehteä. Sitten löytyy ammat-

tiliitto-asiaa, muutama mainos, karttoja, 

kansainvälisyysjuttuja... Ihan alkuun  

kantsiikin lukasta sanasto sivulta 11 helpotta-

maan tekstinymmärrystä. 

 Lopuksi haluan tietenkin mainostaa: 

Vanhoja mantsalehtiä voitte lukea osoittees-

ta www.atlas-ry.fi/toiminta/mantsalehti/. 

Hehkutetaan eritoten tätä lehteä edeltävää 

numeroa, Wappunumeroa 2018. Sieltä löy-

tyy jutut muun muassa 1.vuoden mantsan 

pakollisesta kurssista, vaihdosta, useammasta 

egea-retkestä (ks. s. 22-23) , ja monesta Atlaksen 

tapahtumasta - toisin sanoen saatte yhdestä 

lehdestä melkoisen kattavan kuvan meidän 

tekemisistä ja mahdollisuuksista!  

 

Niin ja onnea opiskelupaikasta. Tervetuloa! 

 - Salli Ojala 

 istuva päätoimittaja 

 

 

 

 

 

 

 

P.S Muistakaa Oulun yliopiston  

bränditrendikäs slogan:  

Jos pärjäät täällä, pärjäät missä vaan! 

P.S.S. Kun minä olin nuori... 

niin luentosaleja etsittiin summassa tai  

lukuvuosikalenterin karttasivulta.  

Ko. kalenteria ei nyt tehdäkkään, joten  

ladatkaa älypuhelimiinne Tuudo-niminen app, 

josta löytyy kampuskartta haku-ominaisuudella. 

High tech. 
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HALLITUS  

Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja    Sihteeri    Taloudenhoitaja  

Janne Kirjavainen   Tiia ’Känk’ Kivirikko     Arttu Mäkipää  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPO    SOPO   Jäsenvastaava,  Tiedotusvastaava  

-koulutuspoliittinen -sosiaalipoliittinen tietosuojavaltuutettu Venla Honkala 

vastaava   vastaava 

Samuli ’Samppa’ Pauliina Järvinen Arttu Hepoaho  

Taanila  

 

TOIMIHENKILÖT 

Tapahtumavastaavat 

 

 

 

 

     Roope Lindevall    Roosa Ridanpää   Oskar Katavisto  Eevi Yletyinen 
      + KV-vastaava 

 

Paikka vapaa 

loppukaudelle 

2018 

 

Kiitos Kola 

1/2018 - 6/2018 
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Atlaksen ja yhteistyökumppaneiden  

tapahtumia mm. 

leffaillat, liikkavuoro, ammattikuvaseminaari, 

fuksiaiset, umpihankifutis, fuksisuunnistus, sitsit, 

excursiot, saunat, työpaikka-excut, lyhytelokuva-

festivaali, leffamaratoonit, lautapeli-illat,  

pikkujoulut, kiltahuonekierros,  

mantsaillat, tutkimus tutuksi-päivä,  

vuosijuhlat, . . . 

OLuT-vastaava   Loimu-vastaavat   Egea-vastaava 

Vilja Tervo  Henna Laurila Suvi Korkala  Aleksi Nissilä 

PSMS-vastaava Kulttuurivastaava Urheiluvastaava 

Juulia Jalava  + fuksivastaava   Milja Männikkö 

   Santeri Niemi 

Graafikko  Webmaster 

Emilia  ’Emppu’  Alpo Turunen 

Timlin  

 Tilavastaavat    Ympäristövastaava 

Tomi Heikkuri Sami-Heikki  Philippe Parisot 

   Juurikka 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 



 

24 



 

25 



 

26 



sanottua  
goes classics 

 

 

 

 

 

 

”Mä sanoin sille, että meidän hommaahan on 
ohjata näitä uusia opiskelijoita kaidalle tielle. 
Eiku mille se oli?” 

 Pienryhmäohjaaja perustelee  
 auttamisintoaan, 2009. 

 

”I’m quite tired and hungry, please make more 
interesting presentations next time.” 

 Bremenin yliopiston maantieteen proffa 
 kahden vaihtarin esityksen jälkeen 
 aluemaantieteen kurssilla, 2009. 

 

Biologi 1: ”Mikä tuossa Ranskan ja Puolan välis-
sä on?” 
Biologi 2: ”Raja.” 

 Biologit katsoo Euroopan karttaa  
 mantsan kurssilla, 2013. 

 

” Mielelläänhän sitä tuli, ku sai tulla tossut jalassa 
ja ilman vaatteita” 

 Mantsatar saapui etkoille toisen  
 mantsattaren luo, 2013. 

 

 

”Jos on kaksi henkilöä joilla ei kummallakaan ole 
riippumattoa, vallitseekö näiden henkilöiden välil-
lä riippumattomuus?”  

 Mantsalainen lukemassa  
 tilastotieteitä, 2014. 

 

 

 

”Ei tässä akateemisessa maailmassa pärjää, jossei 
niitä ovia suljeta” 

 Mantsalainen opastaa  
 nuorempiaan, 2016. 

 

"Yhteiskuntatieteilijän ja lääkärin ero on se, että 
yhteiskuntatietelijä erittelee käsitteitä ja lääkäri 
toisinpäin.”  

 Professori puhuu termeistä  
 luennolla, 2016. 

 

"Sinäkin siellä... Juudas Iskariot!"  

 Maantieteilijä löytää kaverinsa  
 lepäämästä, 2017. 

 

" Ei liian lujalle! 

-Joo ei, semmosta hentoa jorailua " 

 Tarkkaa säätöä musiikin  
 äänenvoimakkuuden kanssa, 2017. 

 

”Tuntuu, että tietokoneetkin ovat biologisia olen-
toja... Vittuilevat minulle.”  

 Ridanpää, J. 2017. 

 

”Miksiköhän tuo keski-Aasia radikalisoituu noin? 
-No siellä on vitun vähän tekemistä.” 

 Poliittista pohdintaa, 2018. 

 

"Kolmas tunti jonka pijät nii se on sukupuolivär-
kit esille!" 

 Mantsalaiset olleet alakoulussa  
 opettamassa, 2018. 

 




