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Pääkirjoitus:

Hyvää jotain kaikille. Muutoksen tuulet ja muut latteudet puhaltavat jonka 
seurauksena kädessäsi pitämä Mantsa-lehti on siitä historiallinen, että se on 
ensimmäinen jonka minä olen toimittanut. Katin hirmuvallan aika on siis 
ohi ja taas saamme lukea kaunista suomen kieltä sen murremongerruksen 
sijaan. Tosin en mene takaamaan omien äidinkielentaitojeni riittävyydestä 
ainakaan kauniiseen kieleen, mutta henkilökohtainen tavoitteeni on pyrkiä 
jatkuvasti kohti parempaa tekstiä. Sitä  haluan silti painotta, että Katin ajan 
hienot tavoitteet ja journalistiset linjaukset tulevat pysymään hyvin pitkälle 
muuttumattomina,  eli  rivous  on  edelleen  ilomme  ja  mauttomuus 
tavoitteemme,  kuitenkaan  hyljeksimättä  asiapitoisempiakaan  tekstejä. 
Tasapaino,  se  on  mihin  pyritään.  Mantsa-lehti  pyrkii  siis  pysymään 
minimaalisen sensuurin ihanteessa,  joten sananvapautemme ei  ole  tämän 
lehden  palstoilla  vaarassa.  Lehti  jatkaa  myös  poliittisen 

välinpitämättömyyden  ja  passiivisuuden  linjaa,  eikä  todennäköisesti  vieläkään  edusta  minkään 
virallisen tahon tai yksityisen henkilön mielipiteitä. Kai.

Myöskään lehden sisältö ei tule todennäköisesti muuttumaan viime vuosilta, johtuen siitä että 
Te rakkaat lukijat olette edelleen se taho, joka suurimman osan sisällöstä tuottaa (ainakin toivottavasti). 
Tutut palstat, kuten pj:n löpinät ja sanottua tulevat säilymään, eikä niitä muita nyt sitten tainnutkaan 
olla. Toivoisin kuitenkin kaikilta tai edes joiltain hieman intoa ja viitseliäisyyttä tuottaa sisältöä tähän 
lehteemme; jo pelkästään siksi ettei aviisimme muistuttaisi paksuudeltaan allekirjoittanutta.

Nyt  kerronkin  jotain  itsestäni.  Olen  23-vuotias  toisen  vuoden  mantsalainen,  jonka 
suuntautumisviuhka  on  vielä  hieman  auki,  suunnaten  kuitenkin  aa:n  ja  kulttuurin  suuntaan. 
Sivuaineiksi olen aikonut ainakin sosiologiaa, ja on harkinnassa jotain muutakin yhtä hyödyllistä ja 
mukavaa, kunhan vaan saan tehtyä. Opiskeluihin suhtaudun melkoisen rennosti, ja tähän asti asenne 
onkin tuottanut tyydyttäviä tuloksia. 

Vapaa-aikanani,  jota  sitten  riittää,  harrastan  mm.  kaljoittelua,  juopottelua,  ryyppäämistä  ja 
kännissä olemista. Silloin tällöin kun muilta harrastuksiltani liikenee aikaa, saatan myös tarttua bassoon 
tai kitaraan ja yrittää esittää soittamista.  Basson kanssa huijaus menee lähes täydestä mutta kitaran 
varressa  jään  todennäköisesti  kiinni,  johtuen  laiskasta  harjoittelutahdista.  Musiikkia  tulee  myös 
kuunneltua  epäinhimillisiä  määriä,  mutta  se  ei  liene  synti  eikä  häpeä.  Urheilua  en  harrasta 
säännöllisesti  enkä  oikein  kyllä  säännöttömästikään,  tosin  edelleen  ajattelen  itseni  skeittaajaksi,  se 
paska näet on elinikäinen diili  eikä mitään jääkiekkoa. Joskus harvoin lauta liikkuu myös lumella, 
mutta sekin homma on viime aikoina jäänyt vähäiseksi.

Mutta eipä siitä sen enempää, toivottavasti kelpaa ja jatkossa pyritään parempaan.

Jussi
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PJ:n pakina

Uusi  hallitus  on  käynnistänyt  toimintansa  ja  siinä  samassa  pyörähdin  itse  huvivastaavan  pestistä 
pampun  varteen  (btw,  omistan  myös  ihan  oikeasti  sellaisen,  kiitokset  Histonin  ex-pj-Jarkolle  :D). 
Muiden velvollisuuksieni ohella sain siis asiakseni kirjoittaa ihan omaa palstaa rakkaaseen lehteemme.
Kun aloittaa uudessa hommassa, usein lupaa kuun taivaalta ja kaikkea siltä väliltä. Itse en aio sitä  
tehdä, vaan pitäydyn perusteissa. Haluaisin ehdottomasti tuoda Atlasta enemmän esille, jotta entistä 
useampi  yliopistolla  tietäisi  ketä  ja  mitä  me  olemme.  Eikä  ainakaan  enää  kysyisi  ”opiskeletko 
biokemiaa?” Toisena tavoitteena on mantsalaisten viihtyvyyden takaaminen järjestämällä enemmän ja 
monipuolisempia  tapahtumia,  joihin  yhä  useampi  maantieteilijä  eksyisi.  Siinähän  me  olemme 
vertaamme vailla, eksymisessä siis ;)
Tämäkin  vuosi  tuo  tullessaan  paljon  tekemistä,  niin  uutta  kuin  vanhaakin.  Tapahtumia  on  luvassa 
runsain mitoin! Muutamia päivämääriä kannattaa jo nyt merkkailla kalentereihin. Maanantaina 21.2 
pidämme  kiltahuoneemme  tuparit  omalla  porukalla.  Samalla  suoritamme  Atlaksen  ensimmäiset 
haalarikastajaiset  kun  fuksimme  vastaanottavat  omat  univormunsa.  Perjantaina  4.3  on  vuorossa 
kiltatilojen kaikkien kiltojen yhteiset tuparit! Sinne kannattaa ehdottomasti tulla, jotta oppii tuntemaan 
uudet kanssaeläjämme. He ovat aivan mukavaa sakkia kun tarkemmin tutustuu  Sen jälkeen olisikin 
vuorossa Lumi- ja Jää-seminaari Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa 18. – 21.3. Näistä kaikista 
tulee vielä tarkempaa infoa mailin välityksellä.
Kevään  mukana  tulee  hirveästi  kaikkea  kivaa  nähtävää  ja  koettavaa,  osallistukaa  ahkerasti  sekä 
Atlaksen että muiden kiltojen järjestämiin tapahtumiin. Seuraava isompi tapahtumahan on laskiainen, 
johon Atlaskin ottaa ehdottomasti osaa! Sitä ennen OLuT järjestää YPXQ:n, jonne lähtöä suosittelen 
enemmän kuin lämpimästi  Muistakaa kuitenkin myös opiskella, näin se oheistoimintakin tuntuu taas 
sitten tuplasti hauskemmalta!

Huiman vauhdikasta kevättä toivottelee
Ida 
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Maantieteilijät Skotlannissa – Plussat ja miinukset

Päätoimittajalla on piilopullo uusintareissun varalle, oikealla ollaan erittäin turisteja

Kuten  yleisesti  tiedetään,  on  Joulun  ja  uudenvuoden  väliset  ns.  välipäivät  turhimpia  päiviä  koko 
vuodesta. Onneksi tänä vuonna eräs sopivahintalentoyhtiö tarjosi juuri näille turhille päiville sopivalla 
hinnalla  lentoa  Edinburghiin,  tuohon  Skotlannin  vekkuleiden  henkiseen  pääkaupunkiin. 
Yksinkertaisista  luonteistamme johtuen  emme kuitenkaan kykene  muodostamaan yhtenäistä  tekstiä 
matkastamme, joten tyydymme listaamaan kaupungin hyviä ja huonoja puolia yksinkertaisella +/-  –
menetelmällä. 

-Ajavat väärää kaistaa
-Naiset rumia
-Y:n muotoinen putki tuntematon → kaksi hanaa, joista molemmista tulee kylmää
-Väärinpäin aukeavat vessojen ovet
-Väärinpäin aukeavat kaikki ovet (aina kun työnnät niin pitäisi vetää ja toisin päin)
-Vessanpöntöt jotka jättävät pahan käärmeen pyörimään
-Kukkivat seinät (sekä sisä että ulko)
-Käsittämätön ja epälooginen kolikkojärjestelmä
-Ilmasto
+/-  Kengät  (on  outoa  että  turistit  ympäri  maailmaa  sekä  paikalliset  käyttävät  lähinnä  naparetkille 
suunnattuja  talvikenkiä  ja  sitten  Suomen  leudon  ja  vähälumisen  talven  keskeltä  tulleet  käyttävät 
paskaisia tennareita(Japen kengät eivät ole paskaiset))
-Käsittämättömän epäselvä merirosvokieli
-Kaupunkisuunnittelun puuttuminen
+/-Miehetkin rumia
+/-Minihamekulttuuri (miesten että naisten)
-Säkkipillimusiikki
-Ikkunoissa yksi kerros lasia liian vähän
+Sisätilat raikkaita
-Lämmityksen puuttuminen sisätiloista
-Lasiset ketsuppipullot joista räiskyy tavaraa oluttuoppeihin
-Liikaa reikiä pistorasioissa
-Päätoimittajalle ei enää tarjoiltu
+Olut hyvää ja halpaa
+Viski hyvää ja halpaa
+Paljon pubeja
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+Pubeissa edullista ja hyvää ruokaa
+Pubeissa vähän tai ei ollenkaan naisia
+Viinaa saa ruokakaupasta
+Vanhan arkkitehtuurin säilyttäminen
+Punaisia päin kävely yleistä
+Historia ja perinteet
+Terveellinen, ravitseva ja miehekäs ruoka (puolikas tomaatti riittää salaatiksi)
+Komeat maisemat (silloin kun näkee pidemmälle kuin 20 metriä)
+Fallinen arkkitehtuuri
-Väkivaltainen  suhtautuminen  homoseksuaaleja  kohtaan  (näin  kertoi  opaskirjat,  ei  omakohtaisia 
kokemuksia)
+Aamiaiskulttuuri  (munat,  pekoni,  makkarat ja terveellinen vaalea leipä sekä pintti  tai  kaksi olutta 
tekee hyvää keholle, mielelle sekä krapulalle)
+Varoituskyltit pubeissa :”Drinking is not a crime. RAPE IS!” (muistimme noudattaa, kiitos näiden 
kylttien)

Nopealla yhteenlaskulla miinuksia on enemmän kuin plussia, mutta silti kaupunki on erittäin käymisen 
arvoinen.  Ainakin se tarjosi  hienot  puitteet  seurata  läheltä  Herra Pohjolan kulttuurishokin vaiheita. 
Ensin  hän  ihastui,  sitten  pettyi.  Viimeisenä  iltana  tulikin  pako  metamaailmaan,  tosin  olisi  se 
tottuminenkin sieltä ehkä tullut. Ehkä.

Markus, Tero, Jarmo ja Jussi

^^Markus tarkistaa että mitä hameen alta löytyy.

>>Litti suosittelee

7



Hallitus ja toimihenkilöt 2011
Hallitus:

Ida Viinikkä, puheenjohtaja
idaviini@paju.oulu.fi

Nimi on Ida ja kotipaikka Kuortane, Etelä-Pohjanmaan syrän (ainakin 
kuortanelaisten  mielestä).  Olen  tätä  nykyä  kolmannen  vuoden 
mantsalainen  ja  suuntautunut  luonnonmantsaan.  Ensi  syksynä  saatan 
tehdä loikan tietojenkäsittelytieteisiin, mutta en silti hylkää jo rakkaaksi 
käynyttä laitostamme. Tällä hetkellä koitan parhaani mukaan näpytellä 
kandia ja toivon sen valmistuvan ennen vappurientoja, koska tämä tyttö 
ei  pahemmin  kouluhommien  ääressä  viihdy  tuona  kevään  pääjuhla-
aikana ;)
Toimin  tänä  vuonna  killan  puheenjohtajana  ja  hommiini  kuuluu 
kaikkien  narujen  käsissä  pito  ja  hyvässä  lykyssä  niiden  oikeanlainen 
vetely.  Kun  sinulla  on  uusia  loistavia  ideoita  tai  huomautettavaa 
vanhoista, tule nykimään hihasta tai ota muuten yhteyttä, useimmiten en 
pure!

Suvi Saarnio, varapuheenjohtaja, Olut-vastaava
suvisaar@paju.oulu.fi

Heip!  Olen  Saarnion  Suvi  ja  olen  kolmannen  vuoden  opiskelija.  
Suuntaudun  luonnonmaantieteeseen  ja  musta  tulee  aineenopettaja.  
Yliopistoon  tullessa  ajatuksena  oli  että  en  lähde  mihinkään  
ainejärjestötoimintaan  mukaan  kun  lukiossa  oli  vähän  huonoja  
kokemuksia  siitä  että  kaikki  kaatui  oppilaskunnan  hallituksessa  mun 

niskaan. Viime keväänä tuli kuitenkin mahdollisuus puolen vuoden pestiin OLuT-vastaavana kun Kirsi 
päätti lähteä syksyksi vaihtoon. Ajattelin että kyllähän sitä voisi puoli vuotta kokeilla ja kattoa millasta 
touhua se on.
Vuoden ollessa lopuillaan olin satavarmasti sitä mieltä että ei tätä hommaa voi puoleen vuoteen jättää. 
Olin toiminut OLuTin hallituksessa sopovastaavana, vaikka ne sopohommat vähän vähemmälle jäikin. 
Lähinnä olin mukana järjestämässä fuksisuunnistusta, fuksikisoja, ruskaretkeä, pikkujoulusitsejä ynnä 
muuta  mukavaa  yhdessä  touhuamista.  Kun Atlaksen uusi,  vuoden 2011 hallitus  valittiin,  niin  sain 
jatkaa OLuT-vastaavana ja sen lisäksi uudeksi pestiksi tuli vpj. OLuTissa mut valittiin sihteeriksi ja 
aloitin homman todella hyvin, eli luulin että kokous on torstaina ja mulle soitettiin tiistaina että meillä  
ois tässä kokous alkamassa että missähän meidän uus sihteeri on..
Tänä  vuonna  tekemistä  riittää  kun  lähdin  näitten  Atlaksen  ja  OLuTin  hommien  lisäksi  myös 
keskusvaalilautakunnan jäseneksi.  Näitten  kolmen  homman lisäksi  kun tykkää  vielä  kiertää  kaikki 
kissanristiäiset ja haluais vielä vähä opiskellakin niin ei tuu tekemisestä puute!
Voisin  tässä  höpötellä  vaikka  ja  mitä,  mutta  tärkeintä  varmaan  ois  kertoa  kaikille  se,  että 
ainejärjestötoiminta  on  ihan  huippua!  Ja  kannattaa  todellakin  lähteä  mukaan  jos  vaan  kiinnostaa 
tutustua uusiin ihmisiin ja järjestää kivaa tekemistä muille.
PS.  Suosittelen  kaikkia  osallistumaan  niin  Atlaksen  kuin  OLuTinkin  järjestämiin  tapahtumiin  ja 
reissuihin. Ja minuun saa ottaa yhteyttä oli sitten mitä tahansa mielen päällä 

Tapahtumarikasta ja muutenkin aivan huippua kevättä toivottelee
Suvi Saarnio
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Marjo Hokkanen, Taloudenhoitaja
marjohok@paju.oulu.fi

Moikka!  Olen  Marjo,  kolmannen  vuoden  mantsalainen  ja  
kulttuurimaantieteeseen  suuntautumassa.  Hallituksessa  pyörähti  
käyntiin  nyt  toinen  vuosi:   viime  vuoden  sihteerin  hommat  ovat  nyt  
muuttuneet  taloudenhoitajan  pestiin,  elikkäs  tätä  nykyä  huolehdin  
Atlaksen rahoista ja kaikesta asiaan liittyvästä. 

Virpi Keränen, sihteeri
virpiker@paju.oulu.fi

Moikka! Nimi on Virpi ja toimena sihteeri. Kirjottelen siis kokouksissa 
kaiken  puhutun  ylös  ja  kasailen  pöytäkirjaksi.  Hallituksessa  oon 
ensimmäistä  vuotta  ja  ainakin  tähän  mennessä  on  ollu  mukavan 
leppoisaa  touhua.  Mantsan  opinnoissa  on  menossa  nyt  kolmas  vuosi 
tavoitteena  valmistua vielä  joskus AA:n puolelta.  Sivuaineista  löytyy 
tähän mennessä ympäristönsuojelua, geoinformatiikkaa, geologiaa ja iso 
läjä  muita  satunnaisia  kursseja.  Vapaa-aika kuluu lähinnä ulkoillessa, 
ruokaa  laittaessa  (ja  syödessä),  kissan  kanssa  leikkiessä  sekä 
kouluhommien välttelyssä.

Jouni Haaraniemi, tiedotusvastaava ja PSMS/YKL-vastaava 
jhaarani@paju.oulu.fi

Morjesta!

Nimi on Jouni Haaraniemi, vakanssi tiedotus-, PSMS- ja YKL-vastaava. 
Vuosimalli on -89 ja kotoisin olen Limingasta semi-landelta. Mantsaa 
eka vuosi menossa. Hallitukseen päädyin varmaan siksi että minulla on 
kumma  taipumus  ja  into  sotkeentua  vähän  kaikenlaisiin  hommiin.
Opiskelun  ja  opiskelijaelämän  ohella  harrastan  vakituisesti  ja 
intohimoisesti  muun  muassa  metsästystä,  autosuunnistusta  ja  muita 
autourheiluhommia,  satunnaisesti  myös  vaikka  mitä  muuta.  Jos 
harrastukseni  herättävät  närkästystä  jossakussa  niin  sitte  niin  käy  ja 
piste. ;-D Yleisesti ottaen minua kiinnostaa tosi monet eri jutut ja tällä 
hetkellä  yritänkin  järjestää  aikaa  parille  uudelle  harrastukselle.
Tällainen yhdenlainen idiotti siis jonka kanssa ei kannata olla missään 
tekemisissä.  ;)  Luultavasti  tulen kuitenkin  ahdistelemaan lipastolla  ja 
pippaloissa. Siihen asti - Peace. =) 
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Antti Nousiainen, KoPo-vastaava ja webmaster
anttinou@paju.oulu.fi

Kolmannen  vuoden  luonnonmantsalainen  tahi  GISsiläinen,  joka 
vieläkin  inttää  olevansa  iisalmelainen  liiallisesta  oululaisuudelle 
altistumisesta huolimatta.  KoPo-vastaavana koittaa järjestellä keväälle 
palautepäivää, jossa kysellään juuri teiltä miten mantsan opiskelua voisi 
parantaa. Toinen kevään tapahtuma on ammatinkuvaseminaari, jossa saa 
vähän  vihiä  millaisiin  pesteihin  maantieteilijä  voi  valmistua.
Toisena roolina on webmaster 1# tai #2 (järjestyksestä käydään veristä 
kamppailua), eli koitetaan Jannen kanssa päivittää Atlaksen webbisivuja 
ajan tasalle.  Pakollinen mainostus loppuun: atlaskuvat@gmail.com:iin 
saa  lähettää  parhaat  tai  muuten  vain  hämärimmät  kuvat  Atlaksen 
bileistä, ekskuista tai muista tapahtumista. 

Varajäsenet:
Pirita Rousu, SoPo-vastaava
piritaro@paju.oulu.fi

Heippa! Oon Pirita, kolmannen vuoden mantsalainen ja siis uusi Sopo-
vastaava ja ihka uusi hallituslainen! Kotosin oon Iistä, Oulun vierestä. 
Vapaa-aikana tulee lenkkeiltyä ja käytyä mantsan tyttöjen sählyvuorolla. 
Koiran  kanssa  tulee  myös  harrastettua  agilityä.  Kotoa  löytyy 
kääpiöpinserin lisäksi lihava hamsteri Tuuli. Isona minusta tulee viisas 
luonnontieteilijä.  Mantsalla  opiskelu  on  kivaa,  mut  parasta  on  hyvät 
ystävät ja tuhannet kissanristijäiset, joita täytyy (SAA!) juhlia.  

Tiia-Possakka, huvi- ja excuvastaava
tiiaposs@paju.oulu.fi

Moikka!

Mä oon Tiia, 22- vuotias ja kotoisin Kellosta. Olen tämän vuoden fuksi 
ja  tällä  hallituskaudella  toimin  toisena  huvi-  ja  excuvastaavana.  Eli 
tarkoituksena olisi järjestää kaikin puolin mukavia ja hauskoja bileitä! 
Jos  teistä  jollakin  on  hyviä  ideoita,  ajatuksia,  tai  kysyttävää  tai 
mielipiteitä ihan mitä vain niin aina voi tulla juttelemaan. Olen hyvin 
helposti lähestyttävä ihminen :) 
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Juho-Ville Marttila, fuksivastaava ja urheiluvastaava
juhovilm@paju.oulu.fi

Juho-Ville Marttila, fuksivastaava, urheiluvastaava
Lyhyt versio: 
Olen Ville, yksi hallituksen mulkuista.
Pitkä versio: 
Moro.  Olen  Marttilan  Juho-Ville,  tulen  Juankoskelta,  maantieteen 
opiskelija  vuodesta  2008  lähtien.  Hallituskuvioissa  olen  nyt  mukana 
ensimmäistä  toimikautta.  Harrastuksiini  kuuluu  penkkiurheilu, 
satunnainen  kuntourheilu  sekä  reissaaminen.  Urheillahan  en  oikeasti 
osaa,  mutta  sitäkin  mieluisammin  saan  toimia  nyt  killan 
urheilujoukkueissa taustapiruna.

Fuksivastaavana ohjaan nuorempia vuosikursseja erilaisessa toiminnassa aina haalareitten tilaamisesta 
fuksiaisten järjestämiseen. Vastaperustettuun toimivirkaan kuuluu myös killan hallituksen ja syksyn 
pienryhmäohjaajien  välinen  tiedottaminen  sekä  yhteistyö  yhdessä  muitten  kiltojen  fuksivastaavien 
kanssa.
Urheiluvastaavana taas tiedotan kiltaa opiston liikuntatoiminnasta. Toimin myös Atlaksen Jari Kurrina 
eli General Managerina, toisin sanoen kokoan killan joukkueet erinäisiin arvokilpailuihin. Tulemme 
osallistumaan pitkälti samoihin urheilutapahtumiin kuin aikaisempina vuosina. Jos kuitenkin kansan 
syvissä riveissä on halua osallistua kiltana johonkin uuteen skabaan, niin ottakaa yhteyttä ja katsotaan 
mitä asialle voidaan tehdä.

Marja Manninen, kulttuurivastaava
marjaman@paju.oulu.fi

Elikkäs:
Heips! Olen Marja ja Atlaksen kulttuurivastaava. Lyhyestä virsi kaunis.
Ps. Tykkään vieläki niistä kivenmurikoista.
Pps. Jos kulttuuri kiinnostaa niin käy vaikka teatterissa. Tai ota yhteyttä.
Ppps. Inhoan tämmösiä esittelyitä. 
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Toimihenkilöt:
Laura Kelhä, huvi- ja excuvastaava
laurakel@paju.oulu.fi

Mun nimi on Laura Kelhä, oon 21 vuotta vanaha ja koko elämäni asunu 
Oulussa.  Oon  nyt  kolmatta  vuotta  mantsalla  ja  suuntaudun 
aluekehitykseen  ja  aluepolitiikkaan.  Sivuaineita  tällä  hetkellä  on 
sosiologia,  valtio-oppi  ja  eurooppa-opinnot.  Vielä  kiinnostais  lukea 
taloustieteitä  tai  tulevaisuudentutkimusta.  Myös  vaihtoon  lähteminen 
kiinnostais, kuhan vaan saisin aikseks! 
Toimin  hallituksessa  huvi-  ja  excuvastaavana.  Tarkotuksena  olis  siis 
järjestää muutamat bileet ja toivottavasti myös excu! Jeejee!
Yliopistolla  mua  ei  keväällä  juuri  näy,  elikkä  jos  tulee  jotain 
ideoita/ehdotuksia/palautetta  bileisiin  tai  excuun  liittyen  niin  mailia 
osoitteeseen laurakel@paju.oulu.fi ! 

Janne Pöllänen, webmaster
jannepol@paju.oulu.fi

Taitavana  hävittäjälentäjänä  ja  kuuden  oopperan 
säveltäjänä  omaan  suoritetason,  johon  aivan  jokainen 
pulliainen ei kykene. Erkki Pulliaisesta puhumattakaan. 
Missä  ikinä  kuljenkaan,  aurinko  seuraa  minua  ja 
seuralaisiani.  Räppipiireissä  minut  tunnetaan  King 
Young Illinä,  johtuen kingeistäriimeistä,   raivokkaasta 
nuoresta asenteesta ja illistä flowsta. Pahoittelen hieman 
vanhaa  kuvaa,  hovini  valokuva-arkistonhoitaja  on 
vuosilomalla. Pian irtisanottu. 

Antakaa palautetta ja kehitysehdotuksia liittyen Atlaksen nettisivuihin!
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Jussi Toopakka, Mantsa-lehden päätoimittaja
jtoopakk@paju.oulu.fi / 
jussi.toopakka@gmail.com
Kaikki jotain muutakin kuin tekstiä sisältävä 
mieluusti gmailiin.

Taiteilijan näkemys aiheesta,  
pääkirjoituksessa astetta asiallisempi  
selostus.

Kati Moisala
moiskati@ paju.oulu.fi
Mantsa-lehden varapäätoimittaja (avustaja, päätoim.huom.)

Meikä  on  Kati  (s.1984),  neliännen  vuojen  kulttuurimantsalainen. 
Hallituksessa hengailin täysiä 2 vuotta, ja nytte hengailen kolomatta 
vuotta  semisti  osa-aikasena.  Käytännössä  tää  tarkottaa  sitä,  että 
lopetin  päätoimittajahommat  tän  lehen  parissa,  ja  oon  nyt 
jonkusortin  assistentti  Jussille.  Eli  en  tee  yhtikäs  mittää.  Tää 
työnkuva on vaa tekosyy sille että saan huijattua itteni hallituksen 
kokkouksiin, ku muuten en kuitenkaa jaksais (huom! Kokkouksiinhan 
siis saa tulla kuka vaan!). Oon jonkusortin oppositiopuolue, jolla on 
kovasti  aina  asiaa  ja  sanottavvaa  ja  paasaaminen  on  vaa  niin 

mukavaa. 
Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu mussiikin ja alakoholin nauttiminen erinäisissä muodoissaan, 

sekä kiltahuoneella  ja tanssiravintola  Hevimestassa hengaaminen joko nautintoaineitten alaisena tai 
iliman. Seki nimittäin onnistuu, vaikkei kukkaa sitä ikinä uskokkaa...! Mää tykkään myös haalareista, 
ne on mun pyhä_housut.
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Atlas muuttaa

Vuosi  2010  loppui  suruunja  odotukseen.  Saimme  jämerän  käskyn  muuttaa  rakkaan  kiltiksemme 

toisalle. Nykyiset tai nyt jo entiset tilamme jäävät jyrän alle. Uusiksi tiloiksemme tarjottiin F-käytävän 

huoltokeskuksen toista kerrosta. Ryhmä uteliaita atlaslaisia lähtikin tutustumaan ennen muuttoa näihin 

tiloihin.

Kiltistämme lähinnä oleva ulko-ovi on nykyään ovi F4. Ovesta  sisään tultuaan on atlaslaisen 

noustava portaat toiseen kerrokseen, jossa pitkän käytävän oikealla puolella sijaitsee toimistohuoneita, 

joista  jokainen  kilta  sai  valita  itselleen  yhden  lukollisen  huoneen.  Toimistosta  tuli  meidän  oma 

kiltiksemme nyt sitten. Vasemmalla puolella taasen sijaitsee yhteiset tilat eli keittiö ja kolme suurta 

huonetta, joista jokainen on yksinään vanhan kiltiksemme kokoinen. Näistä isoista huoneista löytyy 

pöytää, tuolia ja sohvaa takamuksen alle, joten ahdasta ei pitäisi olla.

Tilat  vaikuttivat  hyviltä  ja  pakkomuutto  uhkasi,  joten  tilat  hyväksyttiin  ja  muuttopäiväksi 

päätettiin  9.  joulukuuta.  Suurta  yleisöryntäystä  muuttoavuksi  pyynnöistä  huolimatta  ei  tapahtunut. 

Muutama raavas atlaslainen kuitenkin paikalle ilmaantui ja muutto saatiin käyntiin. Paperit pakattiin 

Lähdön paikka

lainalaatikoihin ja lainakärryillä  sohvat,  pöytä ja hyllyt  rullasivat  näppärästi  pitkin yliopistoa kohti 

uusia  tilojamme.  Kaikki  entisen  kiltiksemme  tavaroista  (kuten  muutama  hajonnut  sohva)  eivät 

selvinneet  uusiin  tiloihimme.  Kärrynpyörä,  Beermonster,  Igor  ja  monet  muut  tärkeät  roinamme 

kuitenkin pakattiin mukaan.
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Pj 2010 kärrynpyörän kera

Surullisinta  oli  jättää  taakse  Atlaksen  logo,  joka  on  maalattuna  vanhan  kiltiksemme seinään. 

Ehdotuksia työkalujen etsimisestä ja logon mukaan ottamisesta sateli paljonkin. Valitettavasti työkäluja 

ei löytynyt, joten Atlasta ei repäisty irti seinästä ja kuljetettu uusiin tiloihimme.

Muutto  meni  aika  sutjakkaasti  ja  nyt  alkaa  uusi  kiltiksemme  näyttää  jo  kotoisalta.  Kiitos 

uhrautuvaisten  atlaslaisten,  jotka  laittoivat  tavarat  paikoilleen  joululoman  aikana.  Tosin  ihanista 

geologeista jouduttiin aivan liian kauas ja kiltispileet geologien kanssa saattaavat olla muisto vain. 

Ainakin siinä entisessä muodossa ovat. 

Kaikkien kunnon atlaslaisten on ainakin kerran käytävä katsastamassa uusi kiltis. Ja saahan sieltä 

yhä  sitä  kahavia  ja  teetä,  jos  itse  keittää.  Niin,  voihan  siellä  tutustua  myös  muihin  kuin  vain 

mantsalaisiin, sillä mehän jaamme yhteiset tilat Histonin, OLTO:n, EGEA:n, ESN:n ja OLuTin kanssa.
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SMILE by Asser Manya

People say that a smile is contagious
Well i hope you all get ill
Because mine is outrageous
Even with braces on my teeth

When I found out that I was coming to Finland
I could not believe it
Until I finally saw the air ticket in my hand
That is when it finally hit me

That I was going to leave a dream
Of seeing and touching snow, that is as white as cream

But unfortunately
It was too cold for me
And then I started to sneeze
When i started to freeze
But i am cool with it, because I am Smiley :)

Big ups to the man above
For showing so much love
If it was not for him I would not have flown safely like a dove
So with all that i am and with much respect, God it is you that I love 

Shout out to my folks back in Namibia
And do not worry I will be back as soon as I eat a reindeer
But for now I guess I will be Finnish
And oh I have come to the end of my piece so I am done or is it finish,lol. 

16



Kuulumisia Honkkareista!

Jumalan terve täältä talvisesta 
(+20-asteisesta) 
Hongkongista!  Kuukauden 
päivät  puolivuotista  vaihtoa 
takana  päin,  edessä  toivon 
mukaan  vielä  monia 
seikkailuja.  Arki  on koittanut 
ja  paikka  tuntuu  jo  aivan 
kodilta.  Tai  miten  kodilta 
tällainen  aasialaismesta  nyt 
sitten  voi  tuntuakaan. 
Länkkärityttöä  kun  vietiin 
nimittäin  taas  kuin  pässiä 
narussa,  kun  ennen  lähtöä 
joka  tuutista  toitotettiin  sitä, 
että  Hongkong  on 
länsimaalaisista 
länsimaalaisin.  Melekosta 
sontaa.  Muutama  tornitalo  ja  Henkkamaukkelin  putiikki  ei  tee  tästä  miljoonakaupungista 
länsimaalaista. Hygienia on sanana tuntematon, niin kylppärissä kuin keittiössäkin. Toisten ihmisten 
huomioiminen on vitsi. Asuntolassa tapahtuvat ruokavarkaudet ovat härskisti arkipäivää. Lämmitystä ei 
harrasteta, koska +10 astetta sisällä yöaikaan on kai ihan ok. Ja sensuuri, on sitä täälläkin.
Millään en suostuisi kuitenkaan kotiin lähtemään! Kulunut kuukausi lukeutuu elämäni parhaimpiin. 
15 000 asukkaan pikkuhökkelikylästä ponnistaneena yli 7 miljoonan asukkaan Hongkong tarjoaa joka 
päivä  jotain  uutta  ja  ihmeellistä.  Kampus  sijaitsee  vuoren laella  ja  Kiinaan on vartin  metromatka. 
Munkit  käpsyttelevät  vastaan  upouudet  läppärit  kainaloissaan  ja  pikkuiset 
palleroposkimussukkalapsukaiset ovat jotain syötävän suloisen ihanaa. No se aasialainen mies on kyllä 
sitten jotain aivan muuta..
Fanipostini on tukkeutunut viesteistä, joissa tiedustellaan hongkongilaisten opiskelutapoja ja kurssien 
vaikeusastetta. No tuota, CUHK (the Chinese University of Hong Kong) on Aasian kahdeksanneksi 
parhain  yliopisto  ja  opiskelijoiden  panostus  aivan  sen  mukaista.  Mannerkinkit  ja  paikalliset  tosin 
eroavat siinä, että mantereelta tulevat ovat vielä piirun verran sekopäisempiä opiskeluissaan. He ovat 
niitä,  jotka  valtaavat  eturivin  penkit  jokaisella  luennolla  ja  kamppailevat  kaikkein  kiihkeimmin 
pääsystä 5 prosentin parhaimmistoon. Yöunet kutistetaan minimiin ja kämppikseni harrastavatkin noin 
3-5  tunnin  yöunia.  Luennoilla  voi  onneksi  kuitata  univajetta,  sillä  täällä  luennoilla  nukkuminen 
nostattaa  arvostusta.  Pulpettiin  nojaava  ja  kuorsaava  opiskelija  kertoo  proffalle,  että  nyt  on  tultu 
opiskeltua  yöt  läpeensä  ja  taas  räpsähtää  A kurssiarvosanaksi.  On  kai  se  Takamaekikin  nukkunut 
kertaalleen mantsan luennolla, tosin yöllä oli tainnut agendalla olla jotain ihan muuta kuin opiskelua. 
No joo, se siitä!
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Helmikuun  alusta  kuun  puoliväliin  asti 
Hongkong  juhlistaa  railakkaaseen  malliin 
kiinalaisen  uuden  vuoden,  tällä  kertaa 
jäniksen  vuoden,  alkua.  Luvassa  on 
paraateja,  markkinoita,  ilotulituksia  ja 
kaikkea  maan  ja  taivaan  välillä.  Kampus 
autioituu,  kun  opiskelijat  lähtevät 
viettämään  viikon  lomaa  kotiinsa. 
Vaihtarikansalla  on  sen  sijaan  suunnitteilla 
uhmata  tiukkaakin  tiukempia  asuntolan 
sääntöjä  ja  järjestää  kinkereitä  toisten 
perään.  Ai  niin,  täällä  paikallisissa 
opiskelija-asuntoloissa on siis hiukkasen eri 
meininki  kuin  PSOASilla.  Vai  menisikö 
Suomessa  läpi  sääntö,  jonka  mukaan 
vastakkaista  sukupuolta  edustavan  vieraan 
on poistuttava iltayhdeksään mennessä? Tai 
että  asuntolan  henkilökunta  tekee 
tarkastuksia  keskellä  yötä  ja  tsekkaa,  ettei 
sallimattomia  vieraita  vain  löydy  mistään 
nurkasta.  On niitä  oululaisiakin  vaihtareita 
lentänyt  ulos  asuntoloista  juuri  kyseisen 
säännön rikkomisen takia, mutta jätetään nyt 
nimet mainitsematta!
Elämä  hymyilee  ja  aurinko  paistaa,  mikäs 
sen  mukavampaa.  Ouluun  palaan  kiihkeän 
Malesia-Thaimaa-Kambodza-Vietnam–

reissailun jälkeen sopivasti juhannukseksi, joten nähdään silloin!
Kung Hei Fat Choi eli hyvää uutta vuotta niinku kantooniksi!
/Noora
PS. Jos näitä yhtä tasokkaita kirjoituksia Hongkongista tahtoo lukea jatkossa enemmänkin, niin täysin 
epäsäännöllisesti  päivittyvä  blogi  löytyy  simppelimpääkin  simppelimmästä  osoitteesta 
http://yksinoorajaainakinsatajarjestelmaa.blogspot.com/.
PPS. Jos joku kehtaa tulevaisuudessa mun aikana haukkua Unirestan ruokia, niin nyrkistä tulee. Tällä 
kampuksella ei nimittäin tarjoilla ruokaa, vaan silkkaa skebeliä. Amen.
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Oravista

Olen  aina  pitänyt  oravista.  Ne  ovat  luultavasti  sympaattisimpia  eläimiä  joita  Suomen  metsiköissä 
liikkuu. Oravia myös näkee usein johtuen varmaankin siitä, että ne tottuvat suhteellisen hyvin ihmiseen 
ja elelevät kivasti ihmisasutusten lähellä tai jotain. En minä niistä varsinaisesti mitään tiedä, paitsi että 
ne ovat kivoja elukoita. Kai.

Kiintymykseni oraviin alkoi jo kauan sitten. Tai en minä tiedä milloin se alkoi. Ehkä se on aina 
ollut olemassa. Kaikkihan pitävät oravista. Tai miksi joku ei pitäisi oravista? Eihän siinä ole mitään 
järkeä jos ei pidä oravista. Hölmöä olisi.  Onneksi itse asun oravien keskellä ja näen niitä harva se 
päivä.  Muutaman kerran olen melkein ajanut polkupyörällä oravakolarinkin.  Lapsuuteni loppuu jos 
niin tapahtuu. Kuitenkin kohtaamiseni oravien kanssa ovat usein hyvin leppoisia. Tunnen eräänlaisen 
yhteyden oravaan joka kohdatessamme pakenee hieman ja sitten turvalliselta etäisyydeltä tarkastelee 
ohikulkijaa. Sitten jatkaa matkaa. Päiväni on yleensä hyvä jos näen oravan.

Kerran kesällä näin Raatissa erittäin elävännäköisen, mutta kuolleen ja jäykistyneen oravan. Se 
nauratti  minua,  vaikka  kuollut  orava  ei  niin  mukava  asia  olekaan.  Oli  se  kuitenkin  hieman 
sympaattisemmin kuollut kuin vaikkapa auton alle liiskaantunut. Semmoinen ei olisi naurattanut. Kai. 
Mitenhän se orava oli kuollut? Ehkä sydänkohtaukseen tai masennukseen. En tiedä niin paljoa oravista 
että voisin arvailla kunnolla kuolinsyitä. Siitä oravasta olisi saanut hyvän keulakoristeen polkupyörään. 
Siinäpä olisi sitten halkonut tuulta ja nauttinut kyydistä.

Tapasin syksyllä kolme oravanpoikasta. Tv-lupamies astui melkein niiden päälle. Minä ajoin 
melkein niiden päälle polkupyörällä. Ne meinasivat tulla sisälle. En päästänyt. Suhteeni oraviin on sillä 
tavoin samanlainen kuin suhteeni tv-lupamiehiin. Tosin oravat ovat mukavampia. Kai. En tunne yhtään 
tv-lupamiestä.  Enkä kyllä  oravaakaan.  Ehkä en haluakaan.  Tai  miten oravan voisikaan edes tuntea 
henkilökohtaisella tasolla? Ehkä sekin voi olla mahdollista.

Mutta eipä sen enempää oravista. Suhteeni niihin ei ole muuttumassa, ainakaan toivottavasti. 
Tai mistäs sitä tietää jos alankin vihaamaan niitä. Ehkä elämänlaatuni silloin heikkenisi. Tai ehkä ei. 
Voisi se siitä parantuakin, tosin todennäköisesti ei.

Ne kolme oravaa jotka sisälle halusivat. Tv-
lupamiehestä en kuvaa ottanut.

-Jussi
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Oulun luonnontieteilijät ry:n hallitus vuonna 2011
Puheenjohtaja: Harri Perämäki, Valenssi, peramhar@paju.oulu.fi
Varapuheenjohtaja: Tuomas Aarni, Blanko, tuomas.aarni@oulu.fi
Rahastonhoitaja: Arttu Peuna, Biofyysikot, arttupeu@paju.oulu.fi
Sihteeri: Suvi Saarnio, Atlas suvisaar@paju.oulu.fi                                                            
Tiedottaja: Emma Härkönen, Syntaksis, emmasofi@paju.oulu.fi
SKKV-vastaava (SopoKulttuuriKV): Liina Hoikkala, FOK, liinahoi@paju.oulu.fi
Kopo-vastaava: Pekka Tirri, Sigma, ptirri@paju.oulu.fi
Isäntä: Oona Uunila, Histoni ouunila@paju.oulu.fi
Fuksivastaava: Jaana Moilanen, Nikoli, jaanamoi@paju.oulu.fi

Jotain kuvia

Tierna-Atlas ihastutti pikkujouluissa Koneen saunalla
(Kuvia meinasin laittaa erinäisistä kemuista enemmänkin, mutta tyhjästä on paha nyhjästä ja muutama 
hassu olisi näyttänyt pelkästään tyhmältä. Sori)
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Jouluristeily 2010

Jouluristeily  järjestettiin  ensimmäisen  kerran  vuonna  2003 ja  siitä  tuli  valtakunnallinen  tapahtuma 
vuonna 2005. Aiemmin risteily kulki Kemistien Jouluristeilyn nimellä, mutta pari vuotta sitten nimi 
muuttui  Luonnontieteilijöiden Jouluristeilyksi.  Jouluristeilyn  suosio ja osallistujamäärä on kasvanut 
vuosittain. Vuonna 2006 risteilylle osallistui 801 matkustajaa ja viime kerralla risteilyllä oli jo noin 
2500 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Oulun yliopistolta  Jouluristeilylle  lähti  joulukuussa 2010 viisi  bussia!  Kaksi  biologien bussia,  yksi 
kemistien  bussi,  yksi  jarrupartion  bussi  ja  yksi  OLuTin  bussi.  Oulun yliopistolla  oli  siis  kiitettävä 
edustus ja niin myös Atlaksella, koska OLuTin bussissa oli 11 mantsalaista! Myös biologien bussissa 
oli ilmeisesti ainakin yksi mantsalainen.

Vuoden 2010 jouluristeily järjestettiin Silja Europalla 2-3.12. OLuTin ja jarrupartion bussien lähtö oli 
torstaina aamulla puoli seitsemältä, ja innokkaimmat korkkasivat jo bussia odotellessa kuuden jälkeen. 
Risteilymatka käynnistyi OLuTin bussissa hyvissä tunnelmissa excuvideon tahdissa ja myös karaokea 
laulettiin innokkaasti matkan aikana. Matkaan kuului yksi pitempi pysähdys Tampereella ja laiva lähti 
Turusta kohti Tukholmaa. Kaikki mantsalaiset onnistuivat (sala)kuljettamaan juomansa laivaan joten 
hyvä ilta oli taattu. Ilta kului yllättäen juomapelien merkeissä ja haahuillessa ympäri laivaa. Hauskaa 
oli ja muutaman tunnin unetkin tuli otettua ja niiden voimilla jaksoikin taas seuraavan päivän juhlia 
laivalla ja paluumatkalla.

Paluumatka oli OLuTin bussissa melko railakas, mutta Oulun lähestyessä aika monet luovuttivat. Pieni 
mantsaporukka ja muutamat muut jaksoivat kuitenkin pitää tunnelmaa yllä kotiin asti. Reissu oli siis 
tänäkin vuonna erittäin onnistunut, ja toivon että ensi vuonna mantsalaiset olisivat vähintäänkin yhtä 
innokkaina mukana risteilyhulinoissa!

Vuoden 2011 jouluristeilyä odotellen,
Suvi ja muut jouluristeilijät

Kuinka monta mantsalaista mahtuu laivan hyttiin pelaamaan juomapeliä? 
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Mikä ihmeen Itämeri-lähettiläs?

Viime lokakuussa Luonto-Liitto järjesti Oulussa kahden illan pituisen Itämeri-lähettiläs –koulutuksen, 
josta tiedotettiin Atlaksen sähköpostilistalla. Koulutuksen jälkeen uudet Itämeri-lähettiläät saivat alkaa 
kiertämään kouluissa  kertomassa  nuorille  Itämerestä,  sen  luonnosta,  ihmisen  vaikutuksista  ja  siitä, 
miten omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan. 

Koulutuksessa käytiin läpi tunnille tarkoitettua materiaalia ja keskusteltiin asioista. Koulutuksessa ei 
sinänsä tullut uutta tietoa ainakaan biologian ja maantieteen opiskelijoille, ja olisinkin itse kaivannut 
tarkempaa  tietoa  asioista.  Koulutuksen  jälkeen  olen  kuitenkin  itse  etsinyt  tietoa  niin  netistä  kuin 
kirjoistakin, koska siten tuntui helpommalta lähteä pitämään tunteja, koska ei ikinä tiedä mitä oppilaat 
kysyvät.

Pidin  ensimmäisen  tunnin  jo  pian  koulutuksen  jälkeen,  lokakuun  loppupuolella.  Ekaa  tuntia  piti 
jännittää aika paljon ja se ei ehkä ihan täydellisesti mennytkään. Suunta oli kuitenkin vain ylöspäin, ja 
siitä lähtien on tuntunut että joka kerta menee paremmin ja paremmin. Minusta on myös tuntunut siltä  
että mitä enemmän pidän tunteja, niin sitä vähemmän ehdin käydä asioita tunnin aikana läpi. Tämä 
johtuu vissiin siitä, että itekin oppii koko ajan enemmän ja asioista on koko ajan enemmän kerrottavaa. 
Jokaisen tunnin lopuksi oppilailta kerätty palaute on myös auttanut kehittämään tunteja ja  hauskat 
kommentit ovat piristäneet päivää.

Itämeri-lähettiläänä  toimiminen  on  ollut  tosi  kivaa  ja  suosittelen  sitä  kaikille  jotka  ovat  asiasta 
kiinnostuneita! Musta on tuntunut todella hyvältä kun on oikeasti saanut oppilaat ajattelemaan asioita 
ja kiinnittämään huomiota omiin päivittäisiin valintoihinsa. Jos kiinnostuit, googleta Luonto-Liitto!

Faktatietoa Luonto-Liitosta ja Itämeri-lähettilästoiminnasta:
-  Luonto-Liitto  on  vuonna  1943  perustettu  lasten  ja  nuorten  luonnonharrastus-  ja 
ympäristönsuojelujärjestö
- Luonto-Liiton Itämeri-ryhmän toiminta käynnistyi vuonna 2005
-  Itämeri-ryhmä  toimii  Itämeren  suojelemiseksi  järjestämällä  leirejä,  talkoita  ja  tapahtumia  sekä 
osallistumalla Itämerta käsittelevään ympäristöpoliittiseen keskusteluun
-  Itämerilähettilästunnit  on  suunnattu  yläkouluille  ja  lukioihin ja  ne  tukevat  opetussuunnitelmien 
kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden aihekokonaisuuksia
- Itämeri-lähettiläänä pääset tekemään käytännön ympäristökasvatustyötä kouluissa
- Jos olet kiinnostunut tulemaan lähettilääksi, kerro se Luonto-Liiton Itämeri-koordinaattorille

Terveisin,
Suvi Saarnio, Itämeri-lähettiläs
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http://www.luontoliitto.fi/kouluille.html


Tammikuussa 2010 tehdyn empiirisen juomatutkimuksen viimeinen aukeama skannattuna. Vasemmalla:  
Luottojournalisti oli jo poissa pelistä. Kyseinen sivu on viimeinen jonka edellinen päätoimittaja on  
ollut  kykeneväinen  kirjoittamaan  muistiinpanovihkoon.  Sivulla  myös  baarimikon  itsekirjoitettuja  
kommentteja juoman alkuperämaasta  ja  alkoholiprosenteista.  Oikealla:Tutkimuksen viimeinen sivu,  
jonka on kirjannut ylös taloustieteilijä, sillä edellinen päätoimittaja ei kyseisen sivun perusteella ollut  
kykeneväinen merkintöjen ylöslaittamiseen (Mantsa-lehti 1/2010: 28). 

Entisen päätoimittajan  julkaistavaksi  tarjoamat  materiaalit  noudattivat  tällä  kertaa  selkeää linjaa.  
Vasemmalla Kaliatutkimuksen toiseksi viimeinen sivu ja oikealla tentin jälkeen yliopiston käytävältä  
löydetty sähkö- ja tietotekniikan osaston konsepti.
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Sanottua

”Haluatteko pojat munakarvalunta”
-Maantieteilijä paljastaa hienotunteisen tapansa keventää tunnelmaa kiitossaunassa

Mantsatar 1: ”Mä tykkään vähän rajummasta, silleen että se tuntuu.”
Mantsatar 2: ”Ei. Mä tykkään vähän rauhallisemmasta.”
Mantsatar 3: ”Mä vaan katon koko ajan kelloa että millon se loppuu!”
-Fuksitytöt lokakuussa '10 Aularavintolassa keskustelemassa joogasta

”Imeksää sen vai pyyhitäänkö se?”
-Mantsatar toiselle kiitossaunan juomapelin tiimellyksessä

”Ida tarjoaa kyytiä”
-Fuksi koneen saunalla

”Kemi on Suomen Turku”
-Tuntemattoman elämänfilosofin syvämietteinen lausahdus Suomen aluepoliittisista nyansseista 2010

”Turku on Suomen Tampere”
-Etelä-Pohjanmaalainen hippi Suomalaisten kaupunkien erityispiirteistä vuonna 2005

”Hyvä lehteen sopiva kuva löytyy googlen kuvahausta hakusanalla norppa. ”
-Päätoimittajan sähköpostiin tullut ehdotus Mantsa-lehden kuvitukseksi.

”Otatko housut pois vai tuutko mun viereen?”
-Mantsatar toiselle matkalla jouluristeilylle 2.12.2010

”Meni jo toisella sisään!”
-Sama mantsatar

”Pitäis saada käsi tänne, mutta kun ei voi kun sulla on housut jalassa”
-Edelleen sama mantsatar

”Tää on ihan vitun tiukka. Välillä vaikka kuinka työntää niin ei mene!”
-Sama perverssi kuin ylläolevissa

”Se on aina märkä”
-Maantieteilijätär lähdössä baariin

”Miehiä on hyvä käyttää just esim. kartan viimeistelyyn”
-Maantieteilijätär tiivistää miesten paikan yhteiskunnassa

”Itsehän en edes tykkää olla humalassa.”
-Itsepetosta harjoittava mantsalainen kahden päivän ankaran juopottelun ja kahden aamukaljan jälkeen

”Mieluummin mää röyhtäilen nyt ku piereskelen myöhemmin”
-Mantsatar laivan ravintolassa Jouluristeilyllä 3.12.2010

”Mää haluan torttua! Hirveä himo nyt!”
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- Fuksitar pohtii pitäisikö hallituksen kokoukseen lähteä 24.11.2010

”Mää oon oikiasti lihonu niin että mulla on tissivako!”
-Atlaksen entisen pj:n läksiäisissä 5.1.2011

“23:12 <@topsytin> Jotenkin hauskaa, että sä oot nimennyt ittes varapäätoimittajaksi ja ainoa mitä 
susta irtoaa on vertaistukea ja jotain piirrettyjä kulleja.”
-Mantsa-lehden toimituksessa ei ole työnjaollisia ongelmia

“23:15 <@itaki> alakaako tämä olemaan jo vittuilua
23:15 <@itaki> kulleistaki vaa puolet oli mun!”
-Irkatkaa hyvät ihmiset, näin hauskaa se on!
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Ostakee haalarimerkkejä!

Tue  toimintaa  ostamalla  haalarimerkkejä!  Merkkejä  saatavilla  tapahtumissa  tai  silloin  kun 
hallituslaisia on kiltahuoneella. 

Juhlamerkki 
3,5e/kpl
              

Vanhat merkit 2,5e/kpl

  ”Atl
a s , 

ylpeyteni”                           ”Käsigranaatti”             ”Maapallo”
(jäljellä vielä muutama)

+ Legendaariset GIS My Ass & Atlas-logo! (Kuvia ei saatavilla)
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(tähän kuului mainos, tai vaikka pari valokuvaa, mutta nyt kävi näin.)



(tähänkin olis jotain sopinu, mutta kukaan ei edes huomaa vaikka se onkin tyhjä)
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