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P ÄÄKIRJOITUS
Talvisen lämmin hei!
On tullut aika vuoden ensimmäiselle
Mantsalehdelle, joka on samalla myös minulle
ensimmäinen päätoimittajana. Olen kiinnostunut
kokeilemaan aina kaikkea uutta, joten älkäähän
ihmetelkö, jos jokaisessa tulevassa lehdessä on
jotain edellisestä poikkeavaa. Juttujen tason pyrimme silti säilyttämään ennallaan. Kaikille siis
tiedoksi, että päätoimittajan vastuussa olen tosiaan minä, Jonna, jota näkee joskus useinkin ja
joskus vähän harvemmin siellä sun täällä.
Tuleva kevät on taas täynnä kaikkea kivaa ja
muuta mukavaa. Tulossa on Atlaksen ylpeydenaihe, umpihankifutis, runsaasti bileitä, päiväexcua
mantsalaisille sekä moniviikkoinen vappu. Perinteinen mantsamökkeily jouduttiin perumaan
vähäisen osallistujamäärän takia. Jotta tapahtumat pyörisivät, on niissä käytävä. Toivomme
jatkuvasti lisää kaikkea, mutta sitä vähemmän
käymme missään. Välillä on muistettava jättää
kynä pöydälle ja kone kiinni ja osallistuttava erilaisiin opiskelijaystävällisiin aktiviteetteihin. Atlas
Ry on melko pieni ainejärjestö, mutta sitäkin
lämpöisempi. Ole siis paljon mukana ja pääset
tutustumaan meihin kaikkiin ihaniin
kanssaopiskelijoihin! Kerranhan sitä vain
opiskellaan, joten otetaan siitä kaikki ilo irti!
Päätoimittajaterveisin Jonna
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P UHEENJOHTAJAN

PALSTA

Heipä hei rakkaat alamaiset!
Aloitan nyt vuoteni Atlaksen valtiattarena. Vaikka valtaan nousuni tuli
vähän yllättäen ja puskista ja nurkan
takaa itsellenikin, on jokainen päivä
(ainakin tähän asti) ollut yhtä riemusta
ja innostuksesta loikkimista. Boing boing!
Tänäkin vuonna hallitus tulee
punomaan juoniaan lähentääkseen
mantsalaisten pientä perhettä entisestään ja levittääkseen lonkeroitamme
yhä laajemmalle. Haluamme siis sekä
lisätä mantsalaisten viihtyvyyttä ja ryhmähenkeä että tuoda Atlasta yhä enemmän esille yliopistolla ja vahvistaa
yhteistyökuvioita muiden kiltojen
kanssa. Teemme kaiken voitavamme
myös sen eteen, että opintonne olisivat
mahdollisimman sujuvat ja työelämään
siirtyminen kivutonta.
Kunnon suurvallan tyyliin vuoden
ohjelmassa on ainakin rakettimatka Aurinkoon, kun Atlaksen historian neljäs
vuosikymmen räjähtää supernovan
voimalla käyntiin ensi syksynä (eli
vuosijuhlat!!!!). Tehkäämme siitä vielä
loistokkaampi kuin edelliset!

Toivon, että te rakkaat mantsalaiset lähdette joukolla mukaan tapahtumiin ja toimintaan ja annatte
hallitukselle palautetta ja ideoita
aina kun siltä tuntuu, muistakaa
että myös kokoukset on kaikille
avoimia! Ylin tavoitteeni tänä hienona vuonna on, että Atlaksesta
tulee yhä enemmän jäsentensä näköinen ja mahdollisimman moni
voi tuntea kiltamme kodikseen <3
Terkuin pj-Sonja
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R UOKA - ARVOSTELU : P UOLALAINEN
KANSANKEIT TOLA , BAR MLECZNY
Kaunis talvinen sunnuntaipäivä
helmikuun puolessa välissä koitti
tuoden mukanaan jo tunnetun kansainvälisen Ravintolapäivän. Tänä
päivänä mukana oli myös Puolan reissuilta inspiraationsa saanut Puolalainen kansankeittola. Tarjolla oli
kahta erilaista keittoa: Zurek ja Zupa ogorkowa.
Zurek:
Keitto koostui ruishapatepohjasta,
johon lisättiin lientä, perunoita,
mausteita, keittojuureksia, krakovan
nakkeja, pekonia ja hieman
herkkutatteja.
Keiton ruishapatetta kypsenneltiin
allekirjoittaneen keittiönnurkassa
muutama päivä, joten ennakkoluuloja oli kertynyt jo hieman
keiton makua kohtaan. Yllättäen
kuitenkin ensimmäinen suullinen
keittoa maistui lähinnä hyvältä ja
lihaisalta krakovan nakilta. Loppupeleissä kävi kuitenkin niin, että
keitossa parasta oli juurikin se ruisliemi. Mukavan paksua ja maukasta
4½/5.
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Zupa ogorkowa
Kyse oli siis kurkumalla maustetusta suolakurkkukeitosta. Muuten keitto oli aika
hyvää, mutta kurkut olivat liian lötkyjä.
Kaikki muu keitossa oli hyvää ja suolakurkun maku oli yllättävän miellyttävä. 3/5
Ateria oli hintansa arvoinen, sillä kaksi
keittoa, piimä ja jälkiruokatee ja – keksi
maksoivat yhteensä 2 euroa. Piimä oli
herkkua ja keksit hyviä. Teen ensimmäinen erä oli aika pahaa. Maistu
maalle. Toinen oli jo parempaa ja kolmannessa oli enää väri.
Ravintolapäivä onnistui poikien osalta
hyvin. Kokin kommentti päivästä:
”Järjestäjien puolesta ollaan tyytyväisiä,
että ihmisiä kävi, eikä kukaan saanut ruokamyrkytystä”. Pukeutuminen oli asiallista, palvelu tehottoman tehokasta ja
asiakasystävällisyys 5/5. Parasta ravintolassa oli kuitenkin tunnelma. Suuren
kiitoksen siitä saa live-musiikki, eli viulisti
Mikko, joka vingutteli useaan otteeseen
päivän aikana muun muassa Chopiniä.
Ravintola oli koristeltu kauniisti puolalaisin julistein ja erityistä tunnelmaa toi
silityslaudasta tehty pöytä. Ei muuta kun
odottamaan toukokuista päivää.
Ruokakriitikkona Essi J
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K ATRI S UORSA - U USI
KOULUTUSSUUNNIT TELIJA
Katri Suorsa valittiin Toivo Muilun tilalle uudeksi koulutussuunnittelijaksi. Millainen
uusi koulutussuunnittelijamme on? Siitä otti selvää Mantsalehden toimitus.
1. Mitä olet opiskellut, ja missä?
- Oulun seudun Ammattikorkeakoulussa kaksi vuotta toimintaterapiaa. Vuonna 2000
aloitin maantieteen opinnot Oulussa ja valmistuin maisteriksi vuonna 2004. Suuntauduin suunnittelumaantieteeseen. Sivuaineina opiskelin tilastotiedettä, sosiologiaa ja
kansantaloustiedettä. Tohtoriksi valmistuin 2009 ja vuonna 2013 sain ammatillisen
opettajan pätevyyden. Viimeisimpänä vuodelta 2014 minulla on Life coach –tutkinto.
2. Millaista koulutussuunnittelijan työ on ollut? Onko vastaan tullut yllätyksiä?
- Tykkään tästä työstä hirveesti, vaikka sitä meinaakin välillä olla ”liikaa”, eli hallinnosta tulee paljon uusia juttuja joita tulee hoitaa. On vain osattava priorisoida hommia.
Tällä hetkellä ajankohtaisimmat ja tärkeimmät jutut ovat mielestäni valmistuminen,
vaihto-opiskelu sekä harjoittelu.
3. Mikä oli lapsuuden unelma-ammattisi? Miten päädyit koulutussuunnittelijaksi?
- Halusin olla sihteeri, koska etenkin Uuno-elokuvissa sihteerit olivat erittäin kauniita.
Myös psykologi oli jossain vaiheessa. Koulutssuunnittelijaksi pääsyä helpotti muun
muassa se, että minulla on pitkä tausta täällä monissa tehtävissä.
4. Mikä maantieteessä kiinnostaa eniten, eli miksi valitsit maantieteen?

- Lukiossa kiinnosti maantiede ja psykologia. Maantiede oli laaja, yhteiskunnallinen ja
käytännöllinen. Psykologia tökkäsi ehkä siihen, etten haluaisi ehkä niin raskaiden ja
vaikeiden asioiden kanssa, koska olen melko yliempaattinen.
5. Tykkäätkö kissoista?
- Tykkään koirista enemmän, sillä kissat kutittavat nenää.
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6. Käytkö hiihtämässä?
- Kyllä käyn, mutta tälle vuodelle olen päässyt vasta kerran hiihtämään.
7. Lempiruokasi?
- Joku hyvin tehty kasvisruoka. Sokeri-Jussissa söin joskus jonkun erittäin hyvän annoksen, mutten enää muista mikä se oli.
8. Minne haluaisit matkustaa ja miksi?
- Varmaankin Islantiin ja Skotlantiin. Myös Saksassa voisin lähteä käymään, sillä olin
siellä itse vaihdossa.
9. Lempikirjasi?
- No töihin liittyvistä kirjoista kirja nimeltä Upeaa työtä - Näin teet itsellesi unelmiesi
työpaikan. Pidän fantasiakirjallisuudesta ja kotoa kirjahyllystä löytyvät niin Taru Sormusten Herrasta –trilogia kuin Narniatkin.
10. Terveiset Atlaslaisille
- Tervetuloa käymään, jos on jotain keskusteltavaa. ERASMUS-haku alkaa ensi lukukaudelle! (Lehden ilmestyessä haku on jo alkanut)
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V UOSIJUHLAKOMITEAN ISON
POMON BLOGI
Hei! Nyt se alkaa vihdoin olla niin lähellä, että se on todellista. Atlaksen 30vuotisjuhlat ovat ensi lokakuussa!! Olen päävastuussa juhlista yhdessä Kristelin kanssa ja ajattelin kirjoitella Mantsalehteen vähän fiiliksiä ja faktoja
juhlista ja juhlien järjestämisestä. Nimesin blogin ison pomon blogiksi pilke
silmäkulmassa, näin asiaa alleviivatakseni. ;) Kukaan ei voi järjestää näin
isoja juhlia yksin.
Vuosijuhlat järjestetään siis joka viides vuosi meidän killassa. Viimeksi juhlat
olivat 2010. Silloin nykyiset vitosvuosikurssilaiset olivat fukseja ja toimivat
juhlien tarjoilijoina. Tapana on, että fuksit hoitavat tarjoilun, koska parempaa systeemiä ei ole vielä löytynyt. Tarjoiluaika ei ole pitkä ja se hoidetaan
yhdessä ja samalla saa ilmaisen sisäänpääsyn vujuille. Muut opiskelijat ovat
tervetulleita varsinaisiksi juhlijoiksi. Myös laitoksen henkilökuntaa, muiden
kiltojen opiskelijoita ja muita kutsuvieraita osallistuu juhliin.
Vuosijuhlat ovat ns. pukujuhlat, eli tarkoituksena on, että miehet pukeutuvat pukuihin ja naiset iltapukuihin/juhlapukuihin. Hienostelua 5/5. Itsehän
ostin jo mekon viime kesänä, kun nätin bongasin 20(!) eurolla. Ei parane
lihoa kovin paljoa…

30-vuotisjuhlien konkreettiset järjestelyt ovat edenneet jo siihen pisteeseen,
että juhlapaikka on varattu. Myös virkisteitä käytiin hakemassa Tallinnan puolelta Helsinki excun yhteydessä. Kiitoksia siitä hommasta Pahkalalle, Holopaiselle ja Pertulle. Meinas kyllä itselläni hieman pipo kiristää homman
kanssa, kun juoksin excun lähtöpäivänä yliopiston läpi hakemaan kaljakärryjä kiltikseltä. Niitähän ei lopulta edes tarvittu. No kuitenkin nyt ovat iso
osa tarjoilusta tallessa Oulussa.
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Myös ruoka-asiat ovat suunnitteilla ja oikeastaan jo pidemmälläkin. Herkulta vaikuttaa ja toivottavasti tekin sitten kahdeksan kuukauden päästä nautitte. Raha-asiathan ne aina surettaa pomoja, nytkin budjetti kiristää ja joistain
asioista on pakko luopua, mikä on tietty harmi. Jos jollain on hyviä sponsoreita tiedossa, osallistu toki vujutyöryhmän toimintaan tai ota yhteyttä johonkin toimikunnan jäseneen (esim. minuun), niin saadaan rahaa pesämunaan.
Mukavaa on myös, että aina kun on vuosijuhlat, Atlas julkaisee vuosijuhlamerkin. Merkin tulot menevät juhlien järjestämiskuluihin. Tämän vuoden
merkki kuvaa hyvin Atlaksen henkeä, sillä merkissä komeilee meidän kaikkien lempihenkilö Vesa Keskinen! Oheessa kuva kolme euroa maksavasta
merkistä.
Muutapas tässä en nyt keksi. Hyvät juhlat tulee! Innolla odotan. Päivitän sitten vappunumeroon uudempia kuulumisia.
-Essi J
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A TLAKSEN

VUODEN 2015
VASTUUHENKILÖT ESITTÄYTYVÄT

Puheenjohtaja Sonja Rajanen

Varapuheenjohtaja ja ympäristövas” Hei, olen Sonja, 24-vuotias ja kotoisin Ou- taava Katja Palosaari
lun hoodeilta. Opiskelen mantsaa toista
vuotta painotuksenani AA ja sivuaineina
mm. kauppatieteitä. Tänä vuonna olen vallan
kahvassa Atlaksessa ja pyrin pyörittämään
hommia parhaan taitoni mukaan meidän superduper hallituksen kanssa. Kaikki ideat ja
palautteet ovat tervetulleita, koska Atlas on
olemassa nimenomaan teitä mantsalaisia varten. Lempiasioitani ovat kaikki erilaiset tapahtumat, kuten bailut, zembalot ja kinkerit
(Wappu tullee!). Tykkään myös söpöistä koirista ja semmosista ja rakastan Disney-leffoja
ja matkustamista yli kaiken mahdollisen.”

” Terve! Olen Katja Palosaari Kuusamosta, toimin Atlaksen varapuheenjohtajana ja ympäristövastaavana. Opiskelen toista vuotta ja suuntaudun AA:an. Sivuaineena käyn TaTK:in luennoilla
kloonien seurassa ja yritän samalla pähkäillä toista/kolmatta sivuainetta. Vapaa-aikani kulutan eri
tv-sarjoja katsomalla (nyt menossa Frendien 4.
uusintakierros heh) ja sohvaa sekä jääkaapin saranoita kuluttamalla :)”
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Sihteeri Essi Jokinen
”Hei! Olen Essi Jokinen. Atlaksen hommissa
oon pyöriny jo pidemmän pätkän, sillä oon
aktiivina nyt neljättä vuotta. Tänä vuonna
pätkähti sihteerin pesti kuten toissavuonnakin. Tämä Mantsalehti on aina ollut lähellä
sydäntä. Tänä vuonna siirryin kuitenkin sivustaseuraajaksi ja odotan innolla uuden tiimin villejä ideoita. Kotoisin olen Kemistä,
Kemptonista, Suomen Mordorista eli Perämeren persereiästä. Nykyisin kylläkin asustelen jo neljättä vuotta Oulussa. Opiskeluvuosiakin on yhtä monta. Opiskelen aineenopettajaksi (mantsa, bilsa, hissa). Mielessäni on
paljon Hulda-kissa, joka ilostuttaa olemassaolollaan minua sekä muita, koska suht aktiivisesti postaan Hultsun seikkailuista sosiaaliseen mediaan. Tykkään myös kaikenlaisesta
taiteesta ja sivistyksestä. Multa voi kysellä
kaikista Atlaksen asioista, sillä oon varmaan
ainakin jollain tasolla perillä niistä.”

Taloudenhoitaja Hanne Mäenpää
” Terve! Olen Hanne Mäenpää, neljännen
vuoden opiskelija ja toista vuotta Atlas ry:n
taloudenhoitaja. Rahahommia riittää varmasti tänäkin vuonna, sillä onhan nyt vuosijuhlavuosi. Työllisyyteni takaamiseksi tällä
saralla, keksi sinäkin hyvä sponsori vuosijuhliimme niin pääsen lähettämään laskuja!
Sitten takaisin meikään. Olen AOsuuntautunut GIS:istä pitävä mantsalainen.
Lisäksi luonnonmantsa kiinnostaa siinä määrin, että tein siitä kandin. Tietysti tykkään
myös liikkua luonnossa ja haaveissa olisikin
päästä oman alan harjoitteluun kesällä. Ei
nimittäin tulevaisuudessa välttämättä sipuli
kestä 40 vuotta opettamista. :D Mutta aika
näyttää mihin sitä päätyy!”
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KoPo-vastaava Juha Oksanen

SoPo-vastaava Antti Kumpula

” Hei. Tämän tekstin on tuottanut juhan aivovirta, Juha Oksanen ei vastaa tekstin sisällöstä
eikä laadusta!

” Olen Antti Kumpula ja Atlas Ry:n vuoden
2015 sopo-vastaava. Vastuualueeseeni kuuluu
opiskelijan opetuksen ulkopuolinen hyvinvointi. Tarkemmin sanottuna sopo:n vastuulla ovat
muun muassa opiskelijoiden asumiseen, elämiseen, toimeentuloon, yleiseen hyvinvointiin ja
terveydenhuoltoon liittyvät seikat. Toimin
myös meidän mantsalaisten äänitorvena OYY:n
sosiaalipoliittisessavaliokunnassa, jossa on aikaisemmin käsitelty muun muassa opintotukiuudistukseen liittyviä seikkoja. Jos edellä mainitut seikat mietityttävät, niin tule rohkeasti
jutteleen. Helpoiten minut löytää kiltahuoneelta kahvikuppikädessä ja tunnistaa kovasta äänestä sekä luokattoman huonoista jutuista. Kotoisin olen Ylivieskasta ja aikaisemmalta koulutukseltani sairaanhoitaja sekä terveydenhoitaja.
Mantsan opinoionnoissa olen suuntautunut
aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä sivuaineina luen ainakin valtio-oppia, sosiologiaa ja
geoinformatiikkaa”

Nyt kun pakollinen disclaimer on saatu alta
pois siirrytään asiaan. Olen siis Atlaksen Kopovastaava ja pyrin huolehtimaan opiskelijoiden
opiskelumahdollisuuksista, palautteesta ja sen
läpikäymisestä jne. Lisäksi olen Tutkimusyksikön johtoryhmässä opiskelijajäsenenä. Olen
yksi laitoksen senioripuolen opiskeljioista
vaikka aloitinkin opintoni vasta 2013. Maantieteen lisäksi minua kiinnostavaa Tilastotiede
(tiedän olen kahjo) ja bilsa(vähemmän).
Vapaa-aika(mitä jää töiden jälkeen) menee PCpelien peluuseen, kirjojen lukemiseen, kissojen rapsutteluun ja erinäisiin sporadisiin harrastuksiin. Hyvää kevättä kaikille. Ps. ikää
on ... riittävästi.
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Jäsenvastaava Aleksi Nivala
” Olen Aleksi Nivala, kolmannen (neljännen?)
vuoden AA-opiskelija. Sivuaineina opiskelen
valtio-oppia ja ympäristönsuojelun sivuainekokonaisuutta. Nyt toimin Atlaksen jäsenvastaavana enkä ole hallitushommissa ennen
ollutkaan. Jäsenvastaavan tehtävänä on huolehtia jäsenrekisteristä ja erityisesti ensi syksynä
alkavasta jäsenlistan tarkistusruljanssisa. Muuten mua voi nähdä satunnaisesti kiltahuoneella, atlaksen tapahtumissa tai torstain sählyvuorolla.”

Tiedotusvastaava
Laura Rajanen

ja

webmaster

”Heissan! Olen Laura Rajanen, Atlaksen tämän vuoden tiedotusvastaava ja webmaster.
Käytännössä hommaani on siis sähköpostilistojen ja nettisivujen ylläpito. Olen ekan vuoden mantsalainen, mutta olen aiemmin opiskellut tietojenkäsittelytiedettä.”

16

M ANTSALEHTI

Huvi- ja excuvastaava Matti Par- Huvi- ja excuvastaava Venla Honkatanen
la
” Morjesta vaan. Meikäläinen on Partasen
Matti ja mun toimihommana on huvi- ja excuvastaava yhdessä Venlan kanssa. Itsestäni sen
verran että oon 21-vuotias ainakin näin fyysiseltä iältäni ja oon ensimmäisen vuoden opiskelija. Kotosin olen Iisalmesta, eli jostain sieltä jumalan selän takaisesta periferiasta joka
Pohjois-Savona myös joskus tunnetaan. Mulla
on ainakin omasta mielestä todella paska huumorintaju ja ehkä näin perisavolaisena syntinä
oon hieman hitaasti syttyvä mutta ei kuitenkaan mitään mitä pienehkö määrä ilolientä ei
korjaisi. Harrastuksia oli vaan eipä oo oikeestaan enää. Yleinen ajantuhlaus ja saunafilosofointi, kai ne voidaan jonkinlaisiksi harrastuksiksi lukea? Meikäläisen hommasta, noh, järkkäilen bileitä ja excuja. Tai näin melko kokemattomana kovasti yritän mutta onneks en oo
yksin. Mitäpä muuta tästä oikein voisi sanoa?”

” Heissan! Olen Atlaksen toinen huvivastaava ja
mantsalla toista vuotta. Nimi on Venla ja saa huudella käytävillä jos on tai ei ole asiaa. Järkkään
tapahtumia ja sen sellaista, eli ainakin niihin liittyen voi ehotella asioita. Tykkään kissoista ja kekseistä. Eipä mulla muuta varmaan. Käykääpä bileissä!”
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Urheiluvastaava Pietu Niinimäki
” Moi. Olen Pietu, 22v, ja Atlaksen uusi urheiluvastaava. Oon kolmannen vuoden mantsalainen ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa
Atlaksen toimihenkilönä. Urheiluvastaavan
hommat kiinnosti koska harrastan itsekin vapaa-ajalla paljon liikuntaa ja olen ollut viime
vuosina ahkerasti mukana Atlaksen menestyksekkäissä urheilutapahtumissa. Olen osaltani vastuussa, että Atlaksen huikea menestys
mm. futiksessa, umpihankifutiksessa ja kirkkovenesouduissa (...päästiin maaliin) jatkuu
myös tänä vuonna, kun kultainen sukupolvi
valmistuu ja uusien vastuunkantajien on otettava paikkansa. Siis, mikäli sinulla on kysyttävää joko vapaa-ajan urheilumahdollisuuksiin
liittyen tai haluat osallistua johonkin Atlaksen
urheilutapahtumaan, niin ota rohkeasti yhteyttä!”

Kulttuurivastaava Miikka Oikarinen
” Hellurei! Olen Atlaksen kulttuurivastaava Oikarisen Miikka (HUOM! EI MIIKA OIKARAINEN). Tätä hommaa on tullut tehtyä nyt molemmat vuodet mitä olen maantiedettä opiskellut. Jos omistatte huikeita ideoita uusiksi
kulttuuritapahtumiksi tai haluatte kertoa kuinka huonoja leffailtojen elokuvat ovat olleet,
ottakee yhteyttä.”
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Emäntä Tiia Kivirikko

Graafikko Pieta Ronkainen

"Känk on Atlaksen emäntä ja emmää oikein tiiä
mikskä se siihenki haki, ko sitte se aina märsää
ja valittaa ja ragesiivoaa siel kiltiksellä. Mutta
iha ookoo se on vaiks se onki Kouvostoliitosta
ja muutenki vähä tollanen t: anonyymi mantsatar"

” Terve, olen Pieta ja Atlaksen graafikko. Olen
toimihenkilöiden kuopus ja fuksi Nurmijärveltä (40 km Helsingistä pohjoiseen), joten edustan etelän veteliä. Mantsalla olisi tarkoitus erikoistua kulttuurimaantieteeseen, mutta olen
vielä vähän hukassa sivuaineiden kanssa. Ei se
mitään, kyllä tässä vielä ehtii. Homman nimenä
on julisteiden vääntäminen, eli itkeminen
deadlinea edeltävinä iltoina tietokoneella. Vapaa-ajallani istun muutenkin pääosin tietokoneen ääressä ja itken, joten toimenkuva sopii
hyvin. Jos en ole kotona suurkuluttamassa tvsarjoja ja elokuvia, istun junassa tai teatterissa
tai junassa matkalla teatteriin. Olen ollut myös
vastuussa uusien haalarimerkkien suunnittelusta tänä keväänä, oottakaapa vaan, hienoja
merkkejä tulossa! Nykikää hihasta jos kaipaatte
graafikkoa, teen muutakin kuin julisteita. Tai
ainakin yritän.”

"En juo kahvia, en välitä Känkin työnkuvasta
juurikaan. Muuten on ihan jepa tyyppi, vaikka
onkin luonnonmantsalainen t: toinen anonyymi
mantsatar"
P.S. Siivotkaa munapäät!”
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Mantsalehden päätoimittaja Jonna
Löfhjelm

Mantsalehden toimittaja ja OLuTvastaava: Kristel Tagel

”Heipsan! Toisen vuoden mantsalainen, seinäjokinen ja vuosi vuodelta lähempänä kolmeakymmentä. Tällä hetkellä mennään vuodessa 22. Lehtityötä taustalla muutamien kesien ajalta ihan oikeista sanomalehdistä ja nyt
pääsin hallinnoimaan Mantsalehteä viime vuotisen toimittajauran jatkeeksi. Päätoimittajatehtävien lisäksi myös opiskelen, kyllä vain,
opiskelen (!), aineenopettajaksi.

” Olen Kristel. Atlaksen OluT –vastaava, Mantsalehdentoimittaja, hametyttö, pseudoexcuilija,
anti-urheilija, keskinkertainen biologi, matkakuumeilija ja euroviisufani. Omistan vaikuttavan kokoelman erilaisia sukkahousuja, kalatyynyni nimi on Vihtori enkä ole koskaan käynyt
Lapissa.

Pieneksi tietoiskuksi itsestäni tähän loppuun
voin sanoa, että rakastan Harry Pottereita,
crossfittaan ja valokuvaan. Minut tunnistaa vinoista pikkurilleistä ja vastaan aina sanomalla
jeps. Lisäksi pidän ruuasta, karkeista ja pullasta. Ja täpötäydestä mantsalehden sähköpostista, joten kirjoitelkaahan!”
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OLuT-vastaava Elina Nissinen
” Tervehdys! Olen Elina, toinen Atlaksen
OLuT-vastaavista. Ikä 20 vuotta ja kotipaikkakunta Iisalmi. Opiskelen nyt toista vuotta
(luonnon)mantsaa ja sivuaineina on geologia,
kulttuuriantropologia ja GIS ainakin tällä
hetkellä. Entäs mitä teen hallituksessa?
Oluenjuonnin lisäksi (lol) vastaan siis Oulun
Luonnontieteilijöiden ja Atlaksen välisestä
kommunikaatiosta, eli käyn molempien kiltojen kokouksissa ja raportoin kuulumiset.
OLuTin hallituksessa tittelini on fuksivastaava, toisinsanoen järjestän ensi syksynä OLuTin perinteiset ja eeppiset fuksitapahtumat.
Viime vuonna olin Atlaksen huvivastaava,
ensi vuonna kuka ties mitä? Jos ei vielä tunneta niin tulkaa juttelemmaan, minut löytää
luultavimmin Teekkaritalolta jostain oudoista
bileistä ihan vitun myöhään tai kiltikseltä
juomasta kahvia. Adjö!”

M ANTSALEHTI

Kansainvälisyysvastaava
Kaisa Ala-Aho

Anna-

” Heipä hei toverit! Minä oon Anna-Kaisa, oikea fossiilien fossiili :) Toimin Atlaksen kansainvälisyysvastaavana. Eli käytännössä hoitelen vaihto-opiskeluun liittyviä hommia ja pyrin olemaan tukena ja turvana saapuville sekä
lähteville vaihtareille. Minua saa ja pitää lähestyä jos vaihto-opiskelu kiinnostaa ja miksei
muutenkin. Muistakaapas, että verkostoituminen on tällä alalla todella tärkeää ja vaihtoon
kannattaa lähteä hakemaan huippuja kokemuksia ja uusia ystäviä. Oikein hyvää alkanutta kevättä!”
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PSMS-vastaava Sara-Juulia Tervola
” Sarppa Pedersörestä (sieltä kotoisin) hei!
Olen toiminut Atlaksessa aikaisemmin OLuT
-vastaavana, vpjnä ja pjnä. Nyt homma jatkuu
PSMS-vastaavana, eli toimin linkkinä meidän
opiskelijoiden ja Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran välillä. Pohjois-Suomen
maantieteellinen seura on erityisesti alakohtainen julkaisukanava, mutta toimii myös
edunvalvojana ja toiminnan järjestäjänä jäsenilleen. PSMS teki mm. päivittämisehdotuksen lukiomaantieteen opetussuunnitelman
perusteista turvatakseen maantieteen
_tärkeänä_ (tärkeimpänä, kröhöm) oppiaineena. Olehan yhteydessä!”

YKL-vastaava Marika Kettunen
Vaihdossa, mukana jälleen ensi syksynä.

YKL-vastaava Noora Pekkala
(vasemman puoleisessa kuvassa)
” Moikka! Mun nimi on Noora ja kolmas vuosi
sekä mantsalla että hallituksessa on omien laskujen mukaan menossa. Tällä hetkellä toimin vielä
kevääseen saakka fuksivastaavana ja uusi pesti tälle vuodelle on YKL vastaava. Siinä hommassa
pääsee varmasti hyvin perehtymään jo tulevaisuutta koskeviin työelämäkuvioihin, ja jos esim.
haluat tietää jotain hommasta niin saa kysäistä!
Mutta kuitenkin, vapaa-aika kuluu aika lailla kiipeillen, höntsäillen ja siinä sivussa hieman opiskellen.”

M ANTSALEHTI
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A TLAS H ELSINGISSÄ ?

Viimeisen reissulaisen ja kiltikselle
unohtuneiden kaljakärryjen saavuttua, matka valtakunnan
keskukseen saattoi alkaa. Tämä
tarkoitti luonnollisesti excu-dvd:n
ja ensimmäisten tölkkien korkkaamista jo reilusti ennen PohjoisPohjanmaan rajaa. Kilometrit taittuivat jouhevasti ja meillä kaikilla
oli niin muu-kaa-vaa, oi jospa oisit
ollut muu-kaa-naa.

Perillä Viikissä meitä odotti luksusluokan lattiamajoitus Sampsa ry:n penthousessa. Illan ohjelmaan kuului
virvokkeiden nauttiminen maa- ja
metsätaloustieteilijöiden seurassa.
Näiden naiset tekivät niin lähtemätt ö m ä n va i k u t uk s e n e r ää s ee n
matsalaiseen ukkometsoon, ettei raasu
voinut edes nukkua yöllä. Ei voinut
toverikaan, eikä lopulta sitten kukaan
muukaan.
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Vähäunisen yön jälkeen nousimme
virkeinä ja vetreinä kuka joogamatolta, kuka metrin korkuiselta ilmapatjalta. Hihat heilumaan ja paikka kuntoon, että ehditään varmasti ajoissa
vierailukohteisiin. Eikä oltukaan kuin
tunti etuajassa Ilmatieteenlaitoksella.
Siellä oli uima-allas! Ja runebergintorttua! Esittely oli rento, mutta kuitenkin tiivis ja informatiivinen.
Toinen porukka tutustui sillä välin
Helsingin matkailun toimintaan.
Torttua eivät saaneet ja auditorio oli
vaikeasti löydettävissä isoista kirjaimista huolimatta. Pari tuntia siirtymäaikaa seuraaviin vierailukohteisiin oli juuri sopivasti täsmäshoppailuun, syömiseen ja muuten vain
hengähtämiseen. Kaupunkisuunnitteluvirastossa saimme kuulla tulevaisuuden Helsingistä: tarkoituksena
on muun muassa tiivistää asumista
kehä ykkösen sisääntuloteiden varrella, lisätä joukkoliikennettä ja
vähentää autoilua. Paradoksaalista
kyllä, näistä suunnitelmista vuodelle
2050 ovat eniten kiinnostuneita
eläkeläiset. Karttakeskuksesta sateli
samaan aikaan laskiaispullakuvia.
Esittely muistutti kuulemma
yläasteen opinto-ohjausta.

llalla luvassa olivat iltamat Helsingin
mantsalaisten kanssa. Atlaksen vujuviinatoimikuntakin ehti hyvin kekkereille
seikkailtuaan koko päivän lahden
toisella puolella. Eripariset sohvat ja
massiivinen penis seinällä tekivät kerhotilasta vähintäänkin kotoisan. Pelasimme jännittävää joukkuepeliä, jossa
muki juodaan tyhjäksi, laitetaan pöydän
reunalle ylösalaisin ja näpäytetään sormella takaisin oikeinpäin. Helsinki oli
harjoitellut etukäteen. Sikäläinen
juomamyynti toimi erittäin jouhevasti:
1. avaa jääkaappi 2. laita hyllylle
oikeanlainen kolikko 3. ota mieluisa
tölkki 4. sulje ovi. Sitten koitti kotiinlähdön hetki. Jätimme sydämelliset
hyvästit uusien ystäviemme kanssa ja
suuntasimme bussiin jatkamaan bileitä.
Pitkän kotimatkan aikana jokainen
hyytyi vuorollaan.
Katselin lumipyryä ja valojen välkettä
ikkunasta. Harmaa lauanta-aamu
valkeni minulle bussin ikkunasta verkkaisena ja epätodellisena. Missään ei
näkynyt ketään. Koko bussi nukkui. En
ollut enää lainkaan varma, kävimmekö
todella jossakin, vai tapahtuiko kaikki
päässäni. Totta puhuen en tiedä vieläkään.
- Kristel
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V ASTAUKSIA KYSYMYKSIIN
Vastaukset kevään polttavimpiin ja ajankohtaisimpiin kysymyksiin!
Q: Miksi Ilmatieteenlaitokselta löytyy uima-allas?
A: Altaan vesi on paloturvallisten toimien varalle, mutta itse allas on uhanalaisten
kumiankkojen habitaatti. Toisinaan alueella esiintyvät moottoriajoneuvojen kilpaajot uhkaavat kuitenkin ankkojen elinoloja!
Q: Miksi Nahkiaisten sääaseman tiedot puuttuvat (lähes aina) merisäätiedotuksesta?
A: *Epämääräistä selitystä tietoliikenteestä ja toistuvista sähkökatkoksista* Epäilyttävää! Onko kyseessä AREA 51?! Onko kyseessä salaliitto?
Q: Miksi keväisin panettaa jopa enemmän kuin yleensä, eli on niin sanotusti
”kevättä rinnassa”?
A: Auringonvalo eli lisääntyvä D-vitamiinin määrä nostaa hormonitasoja ja lisää
näin seksuaalisia haluja.
Lähteet: Ilmatieteenlaitos, suullinen tieto
Rakkaudeksi.fi, seksologi Anneli Kivijärvi
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E LÄINTEHTÄVÄ - Y HDISTÄ
JA SELITYS !

OIKEA ELÄIN
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E RÄÄT HAT TUBILEIDEN ETKOT
KERRAN JOSSAIN JOSKUS
“Hanne” (nimi muutettu) on ihan hermona kun kukaan ei kirjota mitään. Sitten tulee
paikalle Essi-supermantsalehtikirjoittaja (nimi muutettu).
Klo 19.25 Tunnelma on hieman jäässä. Eli tarvitsemme lisää alkoholiiiii<3
Ihmiset tajuavat, että salkkarit alkavat pian. Ja juomapeliäkin kaivataan… NONIIN,
PELATAAN SIIS SALKKARITJUOMAPELIÄ! Tässä ohjeet, jos suakin huvittaa kokeilla:
SALATUT ELÄMÄT JUOMAPELIT
Juo kun:
Oma hahmo näkyy
Joku on/menee/puhuu Amandasta/Amadeuksesta/Moose
Epäloogisuus
Suudelma/Riitely x2 jos käy käsiksi
Joku saunoo x2 jos saunakalja
Ulla juoruaa’ tai ylinäyttelee
Rapussa kovaan ääneen puhutaan salaisuuksia
Hellun perheillallinen/Hellu murhaa
P.S. Hahmoa saa muuttaa tauolla, koska kaikki hahmot eivät ole joka jaksossa (tämä siis protip!).
P.P.S. Valitse hahmosi oikein! ;) T. ”Moonika” (nimi muutettu)
Oli hassun hauskaa. Nyt on toisen aika. Thank god.
Sitten alkoikin uusi normaali juomapeli. Tervetuloa känniJ
Ja heihei aivot! Lisäksi kone on vaarassa, joten raportointi loppuu tältä erää tähän.
Mikko ja Sonja (nimet muutettu) muistelivat lapsuuttaan ja maistelivat hieman Tarmon
(nimi muutettu) koirannaksuja. Ei kuulemma maistunut enään yhtä hyvältä. Mutta
Sonja (edelleen nimi muutettu!) kertoi, että hiukset ainakin kasvaa paremmin, kun
vähän koiran ruoka syö!
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Elämä on kääntymässä paremmaksi. Kolmas juoma on avattu. Onhan se aika
vähän, mutta silti ihan jees.
VOI EI MUILLA ON KUUDES TAI
AINAKIN VIIDES!! ¨
Ei ole dynaamisia nuorukaisia täällä vai
onko??? Miikka on. Bailando soi jeejee!
Hi**n hyvä meininki!!! Kaikki valmiina
kovaan menoon ja leijonatki on niin
ihanaa!!!!!
Kennedyn emäntä poimi miehensä aivoja
aikoinaan. Shokissa.
HUANESSOKSEN leukaluu ja rohkeat
palvelijat Tiivitaavi sekä Indiana Jones.
EXTREME METAL FOR THE SUPREME LEADER (North korea).
-maitohappomies ja Thor Magnusson:
Harvesting rape seed.
JAUHE VÄLI LIHA VÄLILIHA VÄLI
KEITTO –khihihihi.
Sonja rakastaa kaikkia ja eläimiä myös.
Susku ei ketään. Paitsi Elinaa (Nimi
muutettu). Väliliha.

Olen humalassa, elänkö siis olen ko.

mess with susku

En tiedä mikä minuun meni, mutta aamulla auto oli järvessä.

Elina on hidas, kuten aina. Ja kaikessa.

koirat rokkaa kissat kakkaa

Totean, että etkoilla ei pärjää pelkällä
läskikaistalla ja koiranruualla. Juomista
kaipaisi katkerasti. Kyynelet vierivät. T
Sonja (niimi muutettu)

elämän kova kollu, paras kollu

Elina nyt vittu. Nyt saatana.
Humala on. On humala.

En tiedä mikä minuun meni, mutta
penkki oli säpäleinä.
Että tällästä eräiltä etkoilta.
Kiitos, anteeksi ja heipat!
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YKl-Jorinat
”Mitähän YKL- vastaava kaiken kaikkiaan tekee?” oli ensimmäiset mietteet kun
atlaksen syyskokouksessa päätin ryhtyä hommaan. YKL on siis ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto eli siis vielä selkeämmin ammattiliitto. Se yhdistää
eri ympäristöaloilla toimivia ihmisiä, ja myös opiskelijana voi jo liittyä. YKLvastaava kuuluu opiskelijatoimikuntaan, joka kokoustaa neljä kertaa vuodessa
ja näin välittää ainejärjestöille kuulumisia liiton suunnalta ja toisin päin.
Ensimmäinen kokous oli siis Helsingissä 24.1. Matkaan lähdettiin Oulusta hyvällä porukalla jo torstaina 22. päivä, jotta oltaisiin sitten perjantaiaamuna
valmiina paikalla. Oli huippua kun Oulusta lähti edustamaan kaiken kaikkiaan
kuusi henkeä, eli kaikista kolmesta killasta (atlas, nikoli ja syntaksis) molemmat edustajat. Majoituttiin Rastilan leirintäalueelle mökeille, ja sauna testattiin tietenkin jo ensimmäisenä iltana (5/5)! Paikalle saapui muutama muukin
pitkänmatkalainen samaisena iltana, niin päästiin jo vähän tutustumaan porukkaankin.
Perjantaina tutustuttiin toisiimme ja muun muassa YKL:n puheenjohtaja ja lakimies(nainen) pitivät pienet esittelypuheet itsestään ja toimestaan. Juttua oli
myös viestinnästä ja sen tehostamisesta. Heti alusta asti opittiin myös että kokouksissa ei saa koskaan olla nälkä, sillä kahden aamiaisen jälkeen suunnistettiin lounaalle ja illalla vielä mökeille laittamaan noin kolmelle kymmenelle
hengelle ruokaa! Ja kyllä, kaikki mahduttiin samaan oleskelutilaan, tunnelma
oli ainakin tiivis.
Lauantaina itse kokouksessa käsiteltiin muun muassa tulevaa työelämäkiertuetta, päivitettiin opiskelijatoimikunnan käsikirjaa ja kuunneltiin ainejärjestöjen terveisiä ympäri Suomea. Perjantai-illan saunamaratonit verottivat
virkeystilaa jonkun verran mutta kahvin suurella voimalla tästäkin selvittiin.
Iltapäivällä viimeisen aterian jälkeen porukan olikin sitten aika hajaantua
omille teilleen, mutta facebook- sivut ja sähköpostit käyvät vielä kuumana
ideoinnista.
-Noora
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S ANOT TUA
"Hei täähän on oikeesti hyvää!" - fuksitar maistaa keittoa kansankeittolassa
"- - itsehän esiinnyn kännissä edukseni" - mantsalainen exculla
"Minulla on todettu...pienenä...hieno modo riikan häiriö..." -fuksitar ennen laskiaissaunaa
"Kato ny! Ei se tärise muttei se pysy paikallakaan!" -sama fuksitar näyttää
kättään (ja pudottaa heti kännykän)
”Lisää siihen pöytäkirjaan sihteerin tulostuskiintiö ja urheiluliivit” - Atlas
Ry:n sihteeri haluaa maksattaa itselleen uudet rinstikat Atlaksen pussista.
Vai oliko sittenkin kyse jostain muusta?
Exculla kuultua:
”Kattokaa, mä en oo vissiin edes pureskellu mun ruokaa!”
”Mitä ininää sieltä vielä kuuluu!”
Kissat vs. koirat keskustelu tiivistyy: ”Minä tapoin Mustafan! Eikun mikä se
Leijona kuningas oli, Mufasa!”
”Mantsalainen työllistyy tuurilla.”
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Haluatko luoda metsäluonnosta mahdollisuuden?
Pidätkö puista ja eläimistä? Haluatko perustaa
luontopolun tai samoilla aseen kanssa metsällä?
Jos vihreä pukee sinua ja osaat laittaa verkkosivut
(metsapohjola.com) kuntoon, voit olla uusi meediavastaavamme eli meediomme.
Jos haluat uuden harrastuksen ja hyviä suhteita,
lähetä viestiä (mikko.kauppinen@aalto.fi) tai juttele puhelimella (0400263685).

