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Pääkirjoitus

”Terve” sanon minä

Aika harvoin asiat menee niin kuin ne olen suunnitellut. Tämä vuosi piti aloitella rauhassa opintoja
ilman minkäänlaisia ylimääräisiä tehtäviä ja vastuita. Kuten ollakaan päädyin kuitenkin Mantsalehden toiseksi päätoimittajaksi. Ehkä on kuitenkin hyvä, että on jotain muutakin tekemistä kuin
pelkkä opiskelu ja juhlinta.
Itse asiassa tässä toimittajana toimimisessa toteutuukin yksi ammattitoiveistani. Yläasteen halusin
näyttelijäksi, toimittajaksi, taiteilijaksi ja hommailemaan aikuisena kaikkea, mikä on yhteydessä
luovaan puoleen ja taiteen tekemiseen. Päädyin opiskelemaan maantiedettä ja aikomuksena olisi
opettajan ura. Toivottavasti edes se menee, kuten olen suunnitellut.
Tästä alkaa siis mun hommani Mantsa-lehden kanssa. En tiedä, hallitsenko oikein kirjoitettua
huumoria, kun olen itse sellainen käytännöllinen tyyppi, mitä nauruun tulee. Joten muistakaa
kirjoitella mukavia juttuja lehteen, ettei huumori ole ainoastaan meidän vastuulla. Jees!

Essi J
Mantsa-lehden päätoimittajakaksikon toinen osapuoli
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Puheenjohtajan pulinat

Atlaksen osittain uusi hallitus on saanut kevään käyntiin oikein mukavasti ja tehokkaalla tahdilla.
Meikä oli viimevuoden bile-ja excuvastaava ja nyt sitten ajattelin, että voisin testata miltä tuntuu
toimia yhdistyksen puheenjohtajana, kun kerta siihen sauma tuli. On mukavaa puuhastella
porukalla, varsinkin jos porukka on hyvä ja sen keskuudessa viihtyy! Meillä hallituksessa jokaisella
on oma vastuualueensa jonka lisäksi tietenkin hoidamme juttuja yhdessä ja toisiamme tukien.
Meno hallituksen keskuudessa on rentoa ja reipasta.
Tänä vuonna yritämme tuoda taas jotakin uutta toimintaa ja kehittää laitoksen ja opiskelijoiden
yhteistyötä entisestään. Tulossa on mm. päiväexcursioita Oulussa sijaitseviin organisaatioihin,
joista ensimmäisenä listalla on Aluehallintovirasto. Pyrimme tutustuttamaan maantietelijöitä yhä
enemmän paikallisiin toimijoihin, joiden tunteminen voisi olla eduksi nyt ja myöhemmin. Viime
vuoden pj Ida asetti oman kautensa tavoitteeksi Atlaksen näkyvyyden lisäämisen. Minusta tätä
tavoitetta kohti kannattaa ehdottomasti pyrkiä edelleen.
Jotta jaksaisimme opiskella ja olla reippaana, on meillä tulossa myös aivan mahtavia bileitä ja
muita tapahtumia tänäkin keväänä ja myös syksyllä! Syksylle on nimittäin suunnitteilla excursio!
Mantsa- iltoja on alettu järjestää Apinatalolla ja tarkoituksena on viettää mukavaa aikaa yhdessä
esimerkiksi pelaillen ja jutellen. Tapahtumissa saa varmasti uusia tuttavuuksia ja niissä kannattakin
käydä ja nauttia yhteisestä ilonpidosta.
Jos sinulla on halua olla mukana Atlaksen toiminnassa, osallistu reippaasti ja rohkeasti kokouksiin.
Kaikille halukkaille riittää varmasti pientä hommaa 

Mukavaa kevättä ja kesän odotusta,
Tiia
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Atlaksen hallitus ja toimihenkilöt 2012
Hallitus
Tiia Possakka, puheenjohtaja
tiiaposs@paju.oulu.fi
Hei! Olen Tiia ja kotoisin ihan tästä Oulusta tai tarkemmin
Kellosta. Olen 23-vuotias ja toisen vuoden mantsalainen. Suuntana
on AA ja kulttuurimaantieteen teemat ovat myös mielenkiintoni
kohteita. Heti eka vuotenani rynnin hallituksen toimintaan mukaan
ja kivaahan tämä on ollut! Nyt siis tämän hallituskauden koitan
näitä puheenjohtajan hommia hoidella.
Pj:n tärkein tehtävä on pysyä kartalla. Kaikkien piuhojen
kädessä pitäminen ja tulevista jutuista jotakin tietäminen on tosi
tärkeää. Pj myös katsoo, että kaikki järjestelyt toimii ja mietiskelee,
josko jotakin voisi tehdä tehokkaammin. Pj:ltä vaaditaan myös
toimivia muistinystyröitä ja ennen kaikkea halua kehittää ja viedä
yhteisiä toimintamalleja eteenpäin.

Suvi Saarnio, varapuheenjohtaja ja OLuT-vastaava
suvisaar@paju.oulu.fi
Heipä hei ihanat mantsalaiset! Oon neljännen vuoden mantsalainen
ja hallituksessa mukana kolmatta vuotta. Kotoisin oon Oulaisista ja
oon Oulussa asustellu kohta viis vuotta. Oon luonnonmantsalainen
henkeen ja vereen, ja suoritan juuri maisterivaiheen pedagogisia
opintoja, eli musta tulee ope tässä joku päivä. Atlaksessa toimin
toista vuotta varapuheenjohtajana, eli oon Tiian apuna pitämässä
huolen siitä, että kaikki hommat hoidetaan. OLuTissa oon nyt
kolmatta vuotta mukana ja sillä puolella oon sihteeri. Hallituksessa
toimiminen on mun mielestä ollut ihan tosi mukavaa koska
mantsaporukka on paras porukka! Atlaksen tapahtumissa käy hyvin porukkaa mutta kannustaisin
kaikkia olemaan mukana vielä enemmän, koska opiskeluelämä on parasta! Lähtekää myös
enemmän mukaan OLuTin juttuihin, siellä nimittäin pääsee tutustumaan muihinkin
kivoihin luonnontieteilijöihin! :)
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Aija Oksman, sihteeri
aoksman@paju.oulu.fi
Ehtoota! Olen pieni fuksipallero ja wanna-be-tokan-vuodenopiskelija. Siilinjärveltä olen alunperin kotoisin, mutta maailman ja
Vaasan jälkeen eksyin Ouluun. Syksyllä toimin vähän aikaa bile- ja
excuvastaavan tuuraajana, ja nyt sitten häärin sihteerinä.
Ikää tälle pienoiselle ja viattomalle fuksipallerolle on kertynyt
2x2x2x3=Y alkulukuina ilmastuina, josta voi sitten ratkaista Y:n.
Maailma on kotini ja kotini on maailma. Suuri missioni on
”valloittaa” maailma. Etelä-Suomesta löytyy jo nimeni mukaan
ristitty kylä (Aijala), ja tulevan valtakuntani logo, kieli ja
rahavaluuttakin nimi on jo keksitty! Tästä on hyvä jatkaa missioni
täyttämistä. Olen kävelevä matkatoimisto täynnä tietoa. Ei siis ole
yllättävää, että suuntautumiseni on matkailu- ja kulttuurimaantiede,
höystettynä kivoilla sivuaineilla. Matkailun lisäksi tulee hypittyä varjon varassa lentokoneista, ja
narun varassa silloilta ja torneista, lumilautailtua, syötyä eksoottisia ruokia sitten lehmän keuhkokeitosta porsaan penisnuudelikeittoihin ja kanan sydämistä skorppioneihin ja heinäsirkkoihin.
Katariina Joutsen, taloudenhoitaja
joutsen@paju.oulu.fi
Morjens! Oon Joutsenen Katariina ja toimin taloudenhoitajana ja
pidän kirjaa Atlaksen jäsenistä. Eli kaikki kuittiasiat ja muut
rahajutut saa osoittaa mulle laittamalla viestiä joko suoraan tai
heittämällä kiltiksen postilaatikkoon viestiä.
Itsestäni hiukan eli mantsalla mennään neljättä vuotta ja
luonnonmaantieteilijä olen sekä aineenopettaja. Vaasasta lähtöisin,
mikä kuuluu puheessa vieläkin ja saa kuulua jatkossakin. Sen
kummempia harrastuksia ei ole, vapaa-ajallani pyrin tekemään
kaikkea kivaa. Tällä hetkellä tuo kaikkea kivaa on lähinnä 3000
palaa sisältävän maailmankartta -palapelin kokoaminen.

Jouni Haaraniemi, tiedotusvastaava ja PSMS/YKL-vastaava
jhaarani@paju.oulu.fi
Huhuu! Herra on nimeltään Jouni Haaraniemi, vakanssi tiedotus-,
PSMS- ja YKL-vastaava nyt toista vuotta putkeen. Vuosikerta on 89 ja kotoisin olen Limingasta semi-landelta. Mantsaa on nyt toinen
vuosi menossa ja näillä näkymin olen suuntautumassa
aluekehitykseen ja -politiikkaan. Hallitukseen päädyin varmaan
siksi että minulla on kumma taipumus ja into sotkeentua vahan
kaikenlaisiin hommiin. Opiskelun ja opiskelijaelämän ohella
harrastan vakituisesti ja intohimoisesti muun muassa metsästystä,
autosuunnistusta ja muita autourheiluhommia, satunnaisesti myös
vaikka mitä muuta. Tykkään myös politiikasta?
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Virpi Keränen, SoPo-vastaava
virpiker@paju.oulu.fi
Heissan! Oon Virpi, neljännen vuoden AA-suuntautuja sekä uusi
SoPo-vastaava. Hoitelen siis killan sosiaalipoliittisia asioita.
Hallituksessa on nyt menossa (vahingossa) toinen vuosi, viime
vuonna leikin sihteeriä. Kotoisin olen Oulun lähistöltä Ruukista,
mutta Oulussa on tullut asuttua jo... liian monta (7?!) vuotta.
Sivuaineiksi on kertynyt jo geologiaa, geoinformatiikkaa,
ympäristönsuojelua, yhdyskuntasuunnittelua ja tietojenkäsittelytiedettä.

Varajäsenet
Mikko Kesälä, urheiluvastaava
mkesala@paju.oulu.fi
Olen 2. vuoden mantsalainen Muhokselta aivan Oulun kupeesta.
Minulla on tapana sotkeentua joka asiaan, niin olen tällä kertaa
päätynyt rakkaan kiltamme urheiluvastaavaksi. Harrastuksiini
kuuluu kaikkien typerien asioiden kokeilu sekä melkeinpä
kaikenlainen urheilu. Pääasiassa lenkkeilen, suunnistan ja hiihdän
sekä piirtelen suunnistuskarttoja, jos aikaa jää muusta/kalijan
juonnista (maistuu välillä liian hyvin :D). Olen suuntautumassa
kandivaiheessa luonnonmantsaan ja graduvaiheessa ehkä geoinformatiikkaan. Tarkoitus olisi yhdistää jotenkin kartat, luonto,
ympäristöasiat ja matkailu ja yrittää saada niistä joskus aikaan
toimiva kokonaisuus.
Urheiluvastaavana lähettelen spämmiä, huolehdin atlaksen urheilutoiminnasta sekä ilmoittelen
joukkueitamme eri tapahtumiin. Minuun ehdottomasti yhteyttä, jos on jotain Atlaksen
urheilutoimintaan liittyvää mielessä. Otan mielelläni vastaan ideoita ja parhaani mukaan toteutan
kaiken mihin saan luvan.
Antti Nousiainen, KoPo-vastaava
anttinou@paju.oulu.fi
Anttia ei aktiivisesta yrittämisestä huolimatta tavoitettu
kommentoimaan hallituksellisia painopisteitä ja tavoitteita kuluvalle
vuodelle. Mantsa-lehti uskoo Antin olevan varsin kiireinen KoPobisneksien kanssa ja toivottaa menestystä vaativan tehtävän
hoitamiseen!
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Marika Kettunen, kulttuurivastaava
mkettune@paju.oulu.fi
Moikka. Marika on nimeni ja oon tämän vuoden fuksi. Toimin
Atlaksen hallituksessa kulttuurivastaavana ja tavoitteena olis
osallistua myös kulttuurijaoston toimintaan. Eli jos sulla on mielessä
jotain enemmän tai vähemmän kultturellia menoa niin
otappa yhteyttä!

Elina Keskitalo, huvivastaava
elikeski@paju.oulu.fi
Heippa! Minä oon Elina, pikkutyttö HaapaJÄRVELTÄ. Kakkosen
tyttö ja nyt siis toinen huvi- ja excuvastaavista. Vähän ehin jo
syksyllä harjotellakin tuota hommaa. Tarkoituksena olis Venlan
kanssa järkätä meille mukavia kissanristiäisiä ja muita juhlia, excu
syksyllä ois kiva kans! Mua saa kiskoa hihasta jos ja kun tulee hyviä
(tai huonoja) ideoita, tai jos on ihan muuten vain jotakin sydämellä.
Ja kun näissä pitää kai kertoa jotakin oikeetakin itsestä, niin: mun
lempiväri on vihreä, isona musta tulee ope, tykkään eniten siitä
kiltiksen tuolista johon mahtuu käpertymään enkä ole vieläkään
oppinut kaikuluotaamaan, leipoa osaan.

Toimihenkilöt
Venla Ritola, huvivastaava
veritola@paju.oulu.fi
Hey Ya’ll! Täällä säpisee toisen vuoden mantsalainen vastuullaan
osa hupihommista sekä fuksijutut. Tykkään mm. lenkkeilystä,
Jersey Shoresta, Geordie Shoresta ja kulttuuriantropologian
poronhoito-artikkeleista. Kiinnostaa siis kulttuurimaantiede ja
kulttuuriantropologia. Satunnaisesti tykkään katsella Niilon ja Pasin
videoita. Ottakee siis yhteyttä mikäli niikseen tullee!
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Marjo Hokkanen, OLuT-vastaava
marjohok@paju.oulu.fi
Moi kaikille! Mun nimi on Marjo, opiskelen neljättä vuotta
mantsalla, ja suuntaudun kulttuuri/matkailumantsaan. Sivuaineina
on tullut opiskeltua esimerkiksi matkailua, ympäristöopintoja,
historiaa ja valtio-oppia. Tällä hetkellä oon kolmatta vuotta
hallituksessa, aiemmin oon hoitanut sihteerin ja taloudenhoitajan
pestejä, ja tänä vuonna olen toinen Atlaksen edustajista OLuT:n
hallituksessa (ja OLuT:ssa hommani on SOPO-vastaava). Elikkä
mulle voi tulla kertomaan ideoitaan ja ajatuksiaan myös OLuT:n
tapahtumiin liittyen :)

Janne Pöllänen, webmaster
jannepol@paju.oulu.fi
Sotilaallisella jämäkkyydellä perin tämän vastuullisen tehtävän
Rakkaalta Johtajalta. Levätköön hänen sielunsa taivaallisilla
viheriöillä. Lähestyessänne minua, alamaiset, muistakaa, että oikea
puhutteluasu on: "Suuri Seuraaja, hän jonka Rakas Johtaja
tehtävään nimitti". Voitte myös vaihtoehtoisesti kutsua pullamössöpojaksi. Kaikki palaute nettisivujen kondiksesta on edelleen ja yhä
tervetullutta. Kuvagalleriaan saa lähettää kuvia osoitteeseen:
atlaskuvat@gmail.com

Essi Jokinen, Mantsa-lehden päätoimittaja
esjokine@paju.oulu.fi
Hei olen Essi Jokinen Kemistä. Ensimmäistä vuotta nyt opiskelen
mantsaa. Aikomuksena olisi ruveta mantsa-bilsa-opeksi. Toimitan
Nooran kanssa Mantsa-lehteä ja varmaan jatkan hommaa ainakin
pari vuotta. Tykkään kuunnella mielenkiintoista musiikkia ja kattoa
huonoja telkkarisarjoja. Mulle kannattaa tulla jutteleen, koska
tykkään ihmisistä, mutta oon vähän huono tutustumaan.
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Noora Takamäki, Mantsa-lehden päätoimittaja
nooratak@paju.oulu.fi
Jaaha, täällä taas. Tottelen useampia nimityksiä, mutta Noora lienee
niistä se virallisin. Synnyin samana vuonna kuin Vihreä liitto,
tarkemmin ei enää ikävuosiin tällä iällä mennä. Olen hallituksen
paluumuuttaja, sillä Atlaksessa aloitin jo vuonna 2006 ja pidin
muutaman vuoden ansaittua vapaata asuen muutamassakin eri
maassa motivaatiota ja elämän tarkoitusta etsien. Suurimpia
saavutuksiani lienee pj-aikojen puuhailu, jolloin Atlas rekisteröitiin
viralliseksi yhdistykseksi. Nyt te mietitte, että eikö toi täti-ihminen
jo kohta valmistu. Joo ihan kohta! Kuluvan vuoden aikana saatatte
nähdä meikäläisen hermoraunion partaalla erään Iso-G:n takia.
Sohellan myös laitoksen johtoryhmässä nyt kai jo neljättä vuotta,
joten jos haluatte saada äänenne proffien ja muiden puolijumalien
kuuluviin, laittakaa meikä sanansaattajaksi. Privaattielosta sen verran, että himoitsen kaikkea, mikä
liittyy politiikkaan, urheiluun ja matkusteluun. Lisäksi meikän saa ihan heikoksi, jos supsuttaa
jotain pohjoisen murretta, syntyjään kun olen tällainen pesiksen ja painin kehdosta ponnistava
tirpuunen.
Leena Keränen, ympäristövastaava
lekerane@paju.oulu.fi
Hei! Olen Leena ja tämän hetkinen Atlaksen ymppävastaava.
Lähdin pestiin kokeilemaan oman alan järjestöhommia kun tätä
ennen oon kokoustellut jahyörinyt lähinnä harrastejärjestöjen
tiennoilla.Ympäristöjaoksen kuuluessa tuohon kastiin ymppävastaavan pesti tuntui sopivalta hommalta. Olen kolmannen vuoden
mantsalainen, joka kovasti vaikuttaa piilohumanistilta. Onneksi
laitokselta löytyy myös kulttuurimantsan suuntaus. Aikoinaan
suuntasin tänne tuolta Jyväskylän suunnalta enkä ole hirveästi
takaisin kaipaillut. Vapaa-ajallani harrastelen vähän kaikenlaista
kuorosta käsitöihin. Päivän triviaalitieto: Olen tuhottoman huono
käyttämään kalenteria ja innostun liiaksi musikaaleista.

Pia-Maria Johansson, graafikko
pjohanss@paju.oulu.fi
Pia-Maria, Suomen Turust, luonnonmantsalaine, toka vvuos. En
vielkää ymmärrä miten mää voin olla täs kirjottamas tätä. Huh. Mut
nyt ku perustettii tää uus graafikon pesti, ni aattelin et tää ois kyl
mun tsäänssi osallistua kerranki johki. Mää tykkään tehä kaikkea
kuvallista ja oon ilone et oon saanu väsätä bilejulisteen jos toisenki.
Näitte semitaidehommien lisäks mua kiinnostaa sillee
vaatimattomast avaruus ja maapallo, kaikki eliot ja oliot aina
haikaloista susiin, koiraurheilu ja lintujen tsiigaus ja parasta on ku
nää kaikki voi aina yhistää takas taidejutskiin.
-Alien eteläst
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Katri Pohjonen, kv-vastaava
kpohjone@paju.oulu.fi
En ole hyvä kuvailemaan itseäni, joten delegoin tehtävän eteenpäin
seurassani erästä perjantaita viettäneille. Näin he kuvailivat minua:
-Ihana tapaus, paras sisko, jonka erikoinen vasen suora-oikea
koukku-alavasen-yhdistelmä yhdistettynä tyttömäiseen kikatteluun,
on tappava nakkikoppijonossa. Älä edes kokeile. Maailma on
väärin ja oikein. Ja mielellään oikein 
-Pikku-Myy ja besserwisser
-Katrilla on aina mielipide asiasta kun asiasta ja kritiikkiä löytyy…
Onneksi myös itseä koskevaa. Ja hirveän hyvä hiihtäjä alkaa jo olla.
-Todella kova kuntourheilija sekä Suomen puolustaja, hieman
erilaisella tavalla.
Katrin suusta: ”Hei, katoppa heiluuko nää liikaa ku mää hypin. Oon
menossa Teatriaan keikalle!” ”Hei veliseni, tänään meillä pidetään herne-Bileet! Tehdään kaikki
herneistä! Muffinssit ja booliki!! Kaikki messiin!!” ”Yöks, tänään söin kokonaisen mutakakun, ja
kilon jätskiä” ja ”Tänään hiihdin 54km, söin rahkaa ja poimin puolukoita!!” …Niin… Meidän
Katri.

Mari Eskelinen, emäntä
marieske@paju.oulu.fi
Tervehdys, jälleen kerran. Alan tuntea itseni hiukan jääräksi
kaikenlaisissa järjestöhommissa. Sitä kun alkaa tuntea olevansa
n:nen vuoden opiskelija, kun tulee sanottua vähintään viikoittain
jotain mikä alkaa ”Silloin kun minä olin fuksi/2. vuoden
opiskelija/3. vuoden opiskelija...” Nyt voin vielä tunnustaa olevani
4. vuotinen, jolla vain on kandi vielä tekosessa. Katsotaan miten
ensi vuonna. Vaihtovuotta (-kevättä) lukuunottamatta olen ollut
mukana myös Atlaksen hallituksessa, ja miksipä en olisi? Tällä
kertaa nimikkeitä tosin on vain yksi, mutta aion tehdä töitä sen
eteen entistäkin suuremmalla innolla! Joten jos teillä on mitään
huomautettavaa tai ehdotuksia kiltatilojen suhteen, niin laittakaa
vaikka sähköpostia (ja osallistukaa yhteisiin talkoisiin!).
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EGEA EXCHANGE Nijmegen – Oulu
One o’clock in the night we arrived in Suomi. -32 degrees outside. A very very very strange feeling in your
nose, that starts immediately when you are outside. Your nose is freezing inside. Never felt that before!
Well, we came from The Netherlands seven days to visit your beautiful country and city. We really loved all
the snow everywhere and there is so many nature which is not touched by the human being: in Holland
every single nature thing is touched by the human beings. So it was nice to see that beautiful real nature in
Finland! Also Oulu doesn’t look like a big city because we saw so many trees. In Holland you will only see
building in a city.
We went to Ylikiiminki in the beginning of
the exchange. A very small village. Japes villages.
So nice to see the country side of Finland. We can
imagine that many of you are having a second
home at the country side. We started with a toast
with gluhgluh (?), the drink you drink during
Christmas. We walked on the river en we rolled in
the snow! You can fall into the snow like it’s a
pillow! It was like swimming in the snow and it was
so difficult to stand up. We also went in the sauna
and smoke-sauna. So nice! And a big difference
between the outside temperature and the sauna
temperature. We rolled through the snow after sauna, naked! In -25 degrees! Oh my gosh, so cold! But so
kicking! Your skin is sparkling when you are back inside, so funny! In sauna we asked: do you have to breath
through your mouth or through your nose, but for you it’s so usually to go into sauna that you even don’t
know where you are breathing through! Haha!
We did so many other things, like snowsoccer! So funny, but unfortunately we lost the match.. Haha!
Atlas was used to do it and too good for us! We did downhill-sledging which was amazing. Also the skiing
and eating sausage baked on a fire made in the snow! Really! Nice to see how you are good skiers and we
are less.. And what we did so many times is: Singstar! And we were good! And we met de singstarqueen at
the Monkeyhouse. Nice to hear the Finnish songs. Like Suomipop, haha! At Monkeyhouse we also had a
great Atlas night. So nice to see you all wearing a deep red colored overall! Can’t imagine that students in
Holland will wear overalls also. But so nice to
see that you are proud of it! We also went to
University: two museas, the Atlasroom and
Anssi Paasi! Haha we had to write a paper
about his article, so it was funny to met him in
real life! The city centre of Oulu is also nice,
you are lucky to live there, haha! The Oulu
nightlife was also cool! And during that night
something was in the air… between someone
from Oulu en someone from Nijmegen… You
know what I mean! And we tasted Finnish
dishes! We had to close our eyes, and tasted
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what you eat during Eastern, so funny and strange in your mouth! We knew the taste because in Holland
it’s like bread.
And let me tell about differences
between Finland and Holland. Almost all of
you are having big apartments for 1 person! In
Holland you will live in a studenthouse where
12 students are living, all in the same house!
And you have to try to get marks as high as
possible at highscool and you have to do a
test before you may study at university. In
Holland you can do what you want.. But I
think in your country people are more
motivated. You also eat bread and drink some
tea before going to sleep! So nice, but we
weren’t used to do that. And it’s legal to drink alcohol on the street! We can’t do that! And beer is so
expensive at bars! And so funny that you get money for the bark of the bottle of beer. And you are all
having Nokia while the most of us are having mobiles with internet, whatsapp and things like that! And
what about that thing in the bathroom, like a little shower. Where do you use it for? We asked Jarmo and
Antti, but they didn't knew it. In the kitchen, just above the sink. So easy and cool. I want it in my
kitchen when I have my own home. And so funny that ‘’Muumi” is seen on so many bottles and plates. I
think there will be many more differences, but I will stop here ;-)
We also played a game called ‘’commando perkele’’. We know, the word perkele is strange! But that
was the only Finnish word we knew, haha! Later on, we know ‘’miksi diksi’’. And if you come to Holland,
you have to remember the Dutch words ‘’lekker’’ and ‘’kut’’. I won’t tell here the meaning of that words..
Haha! Oh, and we tasted reindeermeat which tasted nice! It was on a big pizza with a diameter of maybe
one meter?!
Last but not least we want to thank EGEA-Oulu again. The program made by you was so nice and we
enjoyed Oulu and the country side of Suomi so much! Let’s see if we can make a program such as nice as
yours! Greetings to Antti, Elina, Jarmo, Maija, Marika, Outi, Terhi and also to all the others we have met.
See you in Nijmegen! And there we will continue singing the Oulu-Nijmegen song: Hangoverrrrrrrr!!
Saying goodbye in Dutch: Doei!
Rick, Rens, Daria, Minou, Jody,
Kim & Marleen
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Hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä nettisivuja
(Tarkempi tutustuminen on luultavasti helpompaa nettiversiosta)

Harmittaako tuhlaaminen?
Jos sinua on koskaan harmittanut heittää pahvia pois: http://www.instructables.com/id/Make-FurnitureWith-Cardboard/

NetCycler: Jos sinua on koskaan harmittanut heittää jotain pois, kun olisit voinut saada jotain kivaa sen
tilalle. http://www.netcycler.fi/

Haluatko treenailla maailman luomista?
Dawn of the world: Roolipeliä maailman luomisesta. Millaiset pinnanmuodot, ilmaston, eliöstön ja
kasvillisuuden haluat maailmaasi? Millainen jumala olisit? Haluaisitko luoda laajoja sademetsiä, tai jylhiä
vuoria, joiden syvyyksissä asuu maahisia, vai ehkä ennemmin pallomeriä ja suklaasadetta?
http://www.clanwebsite.org/games/rpg/Dawn_of_Worlds_game_1_0Final.pdf
Fractal Terrain: Ehkä hieman edelliseen liittyen, haluaisitko kokeilla miten laatimasi pinnanmuodot ja
ilmasto todella toimivat? Voit jättää oletukseksi maapallon, tai halutessasi lisätä aurinkojen määrää tai
akselin kallistusta. Luonnollisesti myös vuoristot, sademäärät ja kasvillisuusvyöhykkeet ovat täysin
vallassasi. Ohjelma vieläpä osaa mm. luoda pinnanmuotoihin perustuvan ehdotuksen joista. 14 päivän
ilmainen kokeiluaika, sen jälkeen tehtyjä maailmoja ei vain voi tallentaa.
http://www.profantasy.com/products/ft.asp

Muista aina, liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä..

Pyöräilyturvallisuus: Kaikille, joita pyöräilyn säännöt ihmetyttävät, jotka pyöräilevät tai jotka saattavat
autoa ajaessaan kohdata pyöräilijän.
http://www.jyps.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=46

Jos kiltis on liian kaukana, juttele mantsalaisille kotisohvalta!

IRC: Joko olet liittynyt? Atlaksen oma kanava: #atlaskilta @ IRCnet
Jos et vielä osaa, ohjeet löytyvät Atlaksen nettisivujen arkistosta, kohdasta ”muut”.
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Jos ei vielä ole tarpeeksi häiriötekijöitä läksynteolle

http://www.ircquotes.fi/
http://cheezburger.com/
http://www.feissarimokat.com/
http://lehtilehti.fi/

Tai jos menee huonosti

http://www.fmylife.com/

Tai ihan miksi tahansa

Elokuvateatteri Star: Mukava, antaa opiskelija-alennusta ja sponssaa meidän tapahtumia!
http://www.elokuvateatteristar.fi/

Adresseilla pääsee vaikuttamaan: http://www.adressit.com/

Pieni kauhutarina Koreasta: Ei heikkohermoisille! Avaa vain sivu ja ala lukemaan, ehkä mieluiten jonkun
kaverin kanssa (tietysti myöhään yöllä).
http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=350217&no=31

Revontulihälytin: http://aurora.fmi.fi/public_service/suomi/Revontulialertti.html

Ja koska elämässä tarvitaan draamaa
http://www.dramabutton.com/

-Nörtti, jolla on ilmeisesti aikaa käydä läpi kirjanmerkkejään
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Sanottua
”Yllättävän isot.”
Naispuolinen maantieteilijä kommentoi miespuolisen mantsalaisen tissejä.
”Sattuu, sattuu, sattuu. Niele, niele, niele.”
Mantsatar kuvailee jäädytetyn vesimelonin syömistä.
M1: ”Sää oot kyllä niin nirso!”
M2: ”No ite et syö suolakurkkuja!”
M1: ”Miten niin, söin niitä siinä nakkipaskassaki!”
Mantsalaiset Aulassa.
”Eläinkokeita tekevät ihmiset on oikeasti tosi eläinrakkaita.”
Biokemisti baarissa 11.2.2012.
”Mulla on joku implantti perseessä. Kokeilkaa.”
Maantieteilijätär joulukuussa matkalla Caioon.
M1: ”Missä kaikki biologit on?”
M2: ”Eikö niillä oo bileet huomenna? Ne on varmaan etkoilemassa.”
Mantsattaret kasviluokassa.
”Mulla on perse ihan kippeenä eilisen sählyn takia.”
Mantsan poikien sählyvuorolla sattuu ja tapahtuu.
M1: ”Nyt meni kupit sekaisin, voi ei.”
M2: ”Saako siitä AIDS:in?”
M1: ”Ei kuppaa kummempaa.”
Maantieteilijä sekoitti drinkkikupit.
”Oliko se spatiaalinen niiku sitä korkeutta?”
Lapsen ja geologin suusta kuulee totuuden.
”Mistä tietää, että mihin saa parkkeerata auton talvella?”
Hollantilainen egealainen ihmetteli lumista Suomea.
M1: ”No enhän mää voi niitten kaikkien kanssa kuksia.”
M2: ”No sehän tässä kulttuurissa on niin huonoa.”
Mantsattaret suosivat moniavioisuutta.
”Minä tässä vähän vilautan teille.”
Bilsan proffa kasvien tunnistuksessa.
M1: ”Mua säälittää sen jalat!”
M2: ”Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.”
M1: ”Niin siksi mua säälittääki vaan sen jalat.”
Mantsalainen cooperissa, johon kaksi muuta kommentoi katsomossa.
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”Ikävä Jussin hajua.”
Maantieteilijä ikävöi Mantsa-lehden ex-päätoimittajaa joulukuussa.
M1: ”Milloin oli Fukusiman atomipommi?”
M2: ”Maailmansodassa.”
M1: ”Mutta kummassa?”
Mantsalaiset lukevat tenttiin.
”Ja nyt varoittelen, että Niinistö on saapumassa Musiikkitaloon.”
Riikka Uosukaistakin kauhistutti Niinistön liikkeet vaalivalvojaisissa 22.1.2012.
”Joko sää tulit?”
Mantsatar minigolffissa.
”Se ottaa suuhun ja alkaa erittää sylkeä.”
Sama mantsatar hetkeä myöhemmin lautapelin äärellä.
M1: ”Kiva kun kävit kylälehmä!”
M2: ”Jaa heti ollaan haukkumassa!”
M1: ”Eiku kyläilemässä!”
Mantsalaiset vierailulla 16.2.2012.
”Mistä vitusta mä repäsen tähän sopivan kartan! Google ehdottelee mitä sattuu ja Wikipedian kartat on
ihan paskat. Ei tästä tiedonhankinnasta tule yhtään mitään.”
Mantsalainen isossa mikroluokassa.
”Lapin korkein kohta.. Oliko se Haiti?”
Maantietelijätär loistaa (jälleen kerran) tietämyksellään 30.11.2011.
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