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Toimituksen tervehdys:
Hyvää vappua!!
Jahas se on taas vappu! Mantsalehden vappunumero esittelee taas mun upeaa taiteellista silmää
heti kansikuvassa. Vap-pulmunen on lahjakas vapunjuhlija, mutta joskus sekin saattaa olla hieman
hukassa.
Jotenki tuntuu, että tää kevät on menny ihan liian nopeasti. On liikaa tekemistä ja siihen lisäks
pitää uusia kaikki bilsan tentit niin jo on mukavaa. Onneks nyt tulee tää vappu niin saa olla niin
humalassa, ettei pysty edes ajattelemaan kouluhommia, saati tehdä niitä.
On hieno päivä kirjotella tätä pääkirjoitusta. Oon kiltiksellä yksin aamulla yhdeksältä, aurinko ei
paista, kävin tekemässä tentin, pyörä oli rikki. Vettä ei sentään satanu. Mulla ei oo mitään
sanottavaa. Paitsi että!
Lintujen maastolajituntemuksen kurssi on hieno juttu. Se on syöpyny mun aivoihin niin syvälle,
että oon tässä parin viikon aikana nähny ainakin kolme kertaa unta lintujen bongaamisesta.
Viimeyönä mun uniin liihottelivat kymmenet joutsenet (aika normaalia!!), mutta niiden lisäksi
hienot hanhet, joiden laji oli varmaankin uni-iskän mukaan joku sylkihanhi tai vastaava. Oon nähny
myös unta eksoottisista sinirintaisista pikkulinnuista sekä pelottavasta tuijjottavasta arktisesta
puussa istuvasta linnusta. Aika jännää. Saiskohan nää unibongauksetki kirjata Tiiraan?
Noniin, nyt vielä varotuksen sana!
Älkää hukkuko, älkää paleltuko, älkääkä saako sukupuolitautia!

Exculla Hanukin kanssa

Terveisin Essi
Ps. Bongasin pienellä avustuksella Ilta-Sanomista jutun unibongauskisoista. Löysin kutsumukseni!

2

Oodi Alkoholille
se lämmön tunne sydämessä / kielen kärjessä
nyt sitä saatava on! on olo niin malttamaton
korkkaan oluen / liikoja juo nyt en
ehkä pari / kera parin hyvän kaverin
se maistuu ihanalle / tänään en juo itseä päydän alle!
päässä ihanasti humaltuu / kaikki murheet ne unohtuu..
------------------ennen kuin huomaankaan / on monta päivää mennyt taas
suussa maistuu kauhealle / on saatava lisää viinaa kurkun alle
tili taitaa tyhjä olla / en välitä / lisää lainaa on muuten kohta
taas pyörin täysin hunningolla / jossain kylän katuojissa
-------------------päivät ne kulkee / ei ajan kulusta tietoakaan
kantapizzerian ovella mulle vain nauretaan
ei mikään minua enää ahdista / on housuissanikin vain lämmin kusi ja paska
--------------------viikon jälkeen taas herään / päätän: tänään itseni kerään
avaan kaapin oven / ei ole siellä ruokaa / pari pulloa kaljaa vaan
hiljaa mietin mielessäin: rakas ystäväni / ihana nähdä taas

<3
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Raportti mantsamökkeilystä 8. – 10.2.2013
Teksti: Essi ja Hanne, Kuvat: Hanne ja Jussa
Lähdimme kohti Virpiniemeä perjantaina 8.2. Mukana oli kuski-Hanne,
kartanlukija-Essi ja takapenkinteini-Aleksi. Kantamuksina matkassa oli muun
muassa GHETTOBLASTER (se painava saatana ), hulluna alkoholia, Trivial
Pursuit(!!) ja pari pakettia makkaraa. Tarkoituksena oli viettää mukava
viikonloppu mantsaporukalla ryypätessä, pulkkailessa ja saunoessa. Paikalle
saavuttuamme törmäsimme heti kuitenkin suureen ongelmaan: mökissämme ei
ollut SAUNAA. Miten kävisi perinteiselle alastomuudelle ja sekasaunalle?
Tavoitteena autokomppanjallamme oli olla humalassa ennen seuraavia paikalle
ilmaantuvia mökkeilijämantsalaisia. Pian saapuivatkin Tero, Antti-Kalle, Jussi ja
laiton maahanmuuttaja Jape. Jape sai osakseen heti negatiivista palautetta ja
jopa ulosheittouhkauksia, mutta tästä huolimatta uskalsi hän jäädä paikalle
koko viikonlopuksi. Humalatilamme ei ollut vielä kovin korkea, mutta lisääntyvä
väkimäärä lisäsi tinttaustahtia. Kun autollinen fukseja (Sara, Tiina, Iiro, Juho,
Jussa ja Noora) eksymisongelman jälkeen pääsi paikalle, oli humalatila jo
vahvasti positiivisen puolella. Viimeiset tulijat olivat Mikko KOPO Kesälä,
ulkomaanihmeet Valentin ja Pierre ja Mikko Kiuttu. Juhlat pääsivät alkamaan ja
paha levy yksi soi.
Muistikuvia ei enää hirveästi tallentunut mitä myöhemmäksi ilta eteni.
Kirjottajien koottuja muistikuvia loppuillasta ovat:







Paljon Trivial Pursuittia. Tero on kone.
Fritsuja
Tissit
Kuunneltiin radio Sea FMää (muniin puhaltelu musiikkia) ja tanssittiin.
Puhuttiin ja angstattiin. Kaljaa meni.
Vodkaa ja lisää vodkaa (aamulla löytyi kaksi tyhjää pulloa)

Aamun
aloitimme
iloisesti
jo
fuksiaisista tuttuun tapaan paha
levy kahdella. Allekirjoittaneet olivat
hyviä ihmisiä ja herättivät mökin jo
kahdeksan pintaan aamulla. Hetken
hereillä sinniteltyään he kuitenkin
menivät takaisin nukkumaan. Kyllä
ilkeätä sydäntä lämmitti.
Unien jälkeen paikalle saapui myös
vierailevia tähtiä: Suvi, Juho-Ville ja
Outi.
Suuntasimme
kohti
pulkkamäkeä
ja
siinäpä
se
krapulankuvatuskin häipyi nopeasti
uuden nousun alkaessa. Pulkkamäestä voisi mainita ainoastaan sen, että vanha
sananlasku ”itku pitkästä ilosta” piti paikkansa tälläkin kertaa.
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Pulkkamäen jälkeen saimme vihdoin selvyyden suureen kysymykseen: Miten
olemme alasti ilman saunaa? No emme mitenkään, paitsi Jussi ja Tero. Pojilla oli
miesten suihkuvuoro, jonka
jälkeen vaatteiden käyttö oli
heillä
rajoittunutta.
Lienevätkö
Saunasolmuseuralaiset
vaihtaneet nimityksensä jo
Suihkusolmuseuraksi?
Lauantai-illalta
muistikuvia
on
enemmän,
vaikka
humalatila oli suurempi. Tästä
voimme
kiittää
ahkeria
Mantsalehden
raportoijia.
Muistikirjassamme
(Tiltin
peruskurssin pruju) lukee
Regressioanalyysin
kohdalla
muun muassa:












Jussi on paska vitsi
Uuh äiti, miks oon sun perseen takana?
Jape on dynaaminen nuorukainen. Tommi tykkää.
Jälkiä löytyy
Jussin perse esillä lauantaina klo 22.10
Tero hiplasi Essin tissiä kynällä.
Kesälän tuoli kaatui. Voivoi
Jussi ska kyssar/nussar/nej runkar Tero
Hanne& Jussi= neutraali-vihasuhde
Lost in Virpiniemi. Fuck you logic.
Kesälä kiipesi seinää Pitkin.

Viimeinen muistiinpano herätti vahvaa epäuskoa, kunnes muistikuvat vahvenivat
ja Kesälän hämähäkkimiesmäinen suoritus näkyi silmissämme kuin eilispäivä.
Hän syöksyi sohvalle väliimme, ponkaisi itsensä ylös, tarttui parven kaiteisiin ja
veti itsensä ylös mitä huimaavimmalla vauhdilla.
Lauantaiyön koho-/pahakohtia oli fuksitrubaduuri-Juhon upea laulumaratooni,
johon osallistui vahvistuksena ajoittain myös Juho-Ville. Nuorempi Juho
kuitenkin näytti närhen munat ja pudotti vanhemman Juhon kelkasta. Laulu
saatiin hetkeksi pysähtymään sotilas-Aleksin toimesta, kun hän asensi johdon
ulos seinästä. Juho oli hetken hämmentynyt, jopa peloissaan, koska VIHAINEN
MANTSALAINEN = ANGRY GEOGRAPHER saattoi Juhon vaaraan = I WAS IN
DANGER. Meteli kuitenkin jatkui pian. Lopullinen stoppi tuli, kun viekas SaraJuulia anasti ghettoblasterin johdon. Juho masentui, kun luuli, ettei osaa
käyttää soitinta = THIS IS NOT WORKING! I CAN’T USE THIS!
Sunnuntaiaamu valkeni rauhallisena, paha levykin alkoi soida vasta kymmenen
hujakoilla. Taistelutanner näytti kovia kokeneelta ja sen vuoksi aloimme
hätyytellä ihmisiä siivoushommiin. Pian mökki hohti lähes puhtaana, hajua
lukuun ottamatta. Muut rohkeat maantieteilijät pakenivat paikalta puolen päivän
aikaan jättäen kuitenkin Jussin, Teron ja AKn peränpitäjiksi. Avaimetkin haettiin
paikalta jo hyvissä ajoin ja porukka sai ohjeet laittaa valot kiinni.
Valot päällä, mökki lukossa, olutta vatsassa.
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KULTTUURIA, KULTTUURIA, AH JA OIH!
9. helmikuuta arvon vuonna 2013 minulle avautui erinomainen tilaisuus päästä
autonkuljettajan ominaisuudessa todistamaan valtavan mahtavan upeaa spektaakkelia
Hartwall Areenalla. Kyseessä oli ensi kertaa Suomeen saapuva jääspektaakkeli Art
on Ice. Melkein kuin Disney on Ice, mutta Art. Ihanaa! Juuri sellainen tapahtuma, jota
olen koko elämäni odottanut. Aamulla herätessäni tiesin löytäväni elämääni palan,
jonka puutteesta olin jo pitkään
tuntenut
elämäni
olevan
tyhjänpäiväistä, turhaa, rahvasta,
arkista
puuhastelua.
Pääsisin
näkemään
maailmankuulut
taitoluistelijat jäällä loistavan
musiikin
säestäminä.
Aah.
Fantastista!
Hartwall Areenan avattua ovensa
tunnelma
muuttui
tuskallisen
odottavaksi? Miksi odottavan aika
on niin pitkä? Areena oli täynnä
kulttuurikansaa, joka kiihkeänä Kuva 1: Kiira Korpi on todella taitava taitoluistelija ja
odotti, että Hjallis Harkimo, hyvä mainoskasvo
jännityksen mestari, avaisi ovet saliin.
Itse esitys oli upea! Fantastinen! Mikään ei ole kauniimpaa kuin taitoluistelijan
huippuunsa hiotun vartalon kaari erivärisissä valokiiloissa. Ihanan sulokas Kiira
Korpi luisteli isänmaan puolesta kauniisti jäällä aivan kuin television
juustomainoksessa.
Esiintymislavalle noussut maailmanluokan tähti, Leona Lewis, kruunasi koko upean
spektaakkelin. Itkin liikutuksen kyyneliä hänen esittäessään radiosta tutun hittinsä
Bleeding Love. Ihanaa...
Ainoa minua surettanut asia oli tieto siitä, miten opiskelijatoverini tuhosivat
rahvaanomaisia aivosolujaan Virpiniemessä mökillä. Hyi. Olin todella iloinen siitä,
etten ollut samassa veneessä heidän kanssaan.
Ei vaiskaan. Päiväni oli ihan hanurista.
-Mirko
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Mukavia terveisiä puolanvierailta
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Umpihankijalkapalloturnauskatsaus
Herätyskello. Sunnuntaina. Miksi? Suuni on kuivempi kuin Atacama vaikka lauantaina
suunnitelmissa ei ollut juopottelua. Päätäni kivistää. Väsymyksen ja jälkitaudin vuoksi en kykene
saamaan päähäni syytä herätykselle. Sitten se iskee. Umpihankijalkapallo. Olotilastani johtuen jo
käynti saniteettitiloissa on aiheuttaa sydänkohtauksen. En ole kykenevä urheilemaan. Erityistaitoni
tänä päivänä ovat pahalta haiseminen, kihdin povaaminen vastapuolelle ja suun soittaminen. Suun
soittaminen. Tätä varten on haettava lisää juovuketta jostain. Prisma on matkalla. Tunnen itseni
kevytpäiseksi. We can't stop here, this is bat country.
Ryömin ulos komerostani. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Päivä on kuin tehty reippailuun.
Minua ei ole tehty siihen. Prismasta kaljaa ja kentille. Toivottavasti ne ovat pelanneet jo
muutaman pelin että ei tarvitse rasittaa väsynyttä ruumistaan. Kassa katsoo minua kummasti, kun
lastaan kaupan väkevintä olutta hihnalle. Sunnuntaina ja aamulla. Tai yhdeltä. Aamu on
subjektiivinen käsite. Mieleni virkenee kun saan Hart Sportin rinnalle reppuun hieman
hupsisjuomaa. Kisapaikalle löytää helposti. Kukaan ei juo. Minä avaan oluen. En aio pelata. Olo on
huono. Atlaksen vaihtopenkki on pitkä. Minua ei välttämättä tarvita kentällä. Hyvä.
Ensimmäinen peli. En oikeastaan edes näe että mitä tapahtuu mutta huutelen vastapuolelle
hävyttömyyksiä. Ja tuomarille. Tuomarille on hyvä huudella. Atlas dominoi. Hyvä. Niinhän sen
pitääkin mennä. Tero painii. Tuomari naureskelee vieressä. Ihmisiä huvittaa käytökseni. Pierre
kentälle. Tulee maali. Hyvä. Jarmolle Hart Sporttia. Minulle kaljaa.
Atlaksen pitää tuomaroida seuraava peli. Se vaikuttaa hyvältä ajatukselta joten lupaudun
tehtävään ilman sen suurempia suunnitelmia. En tiedä sääntöjä. Ei haittaa. Puhelimeni joka toimii
myös sekuntikellona päättää sammua XL-Juhon gsm-matkapuhelun seurauksena. Ei haittaa.
Kentällä on kai Blanko ja Sigma. En muista kumpi on kumpi. Pelaajat valittavat kaikesta. Esimerkiksi
siitä, että en oikein seuraa tapahtumia kentällä ja kyseenalaistan omat tuomioni. Tulee maali.
Torikokous. On se maali. Tuomareita ei puhalluteta, lisää olutta.
Atlas on voittanut. Hyvä.
Atlas pelaa taas jotain vastaan. Alan olemaan terässä. Suu käy kuin konekivääri. Täsmäiskuja.
Tuomarin pilkkaamista. Vaihtopenkkimme toppuuttelee minua. En halua että minua yritetään
saada hiljaiseksi. Tätä olotilaa pitäisi tukea. Haluan kentälle. Harhautan vastapuolen. Mikko tekee
maalin. En ole koskaan tykännyt Mikosta näin paljoa. Minusta on muutakin iloa kuin paha haju ja
paha suu. Tuomari tuomitsee erityisen huonosti. Oli se maali. Ei se haittaa. Atlas tekee uuden
maalin. Nyt oli niin selkeä että puusilmäkin näki sen. Atlas voittaa kahdella maalilla.
Asioita tapahtuu. Lupaan taas tuomaroida. Taas nämä jotka protestoi. Ja biologeja. Auktoriteettini
kyseenalaistetaan jatkuvasti. Minulla on pilli, minä olen oikeus. Tuomitsen kaikki, syntiset ja
synnittömät. Nuo toiset voittavat. Mutta vain yhdellä. Arpa ratkaisee jatkoonpääsyn. Ei tainnut
osua.
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Atlas pelaa vajaamiehistä ja länkyttävää Blankoa vastaan. Kai tuo on Blanko. Haluan taas kentälle.
Ei anneta niiden tehdä maalia. Pelaavat kuin Chelsea. Bussi on parkissa ja yksi mies kärkkyy. Ei
maaleja. Ei jatkoaikaa. Rankkarit. Markkus rankaisee maalin paskaksi. Pietu ja Jape ja Läski potkivat
myös palloja. Yksi epäonnistui. En muista kuka. Anteeksi. Voitamme. Finaaliin. Tunnelma on
iloinen.
Pokaali on kadonnut. Mitä helvettiä. Aika paska vitsi.
Finaalissa on keltainen joukkue. En tiedä ketä ne ovat. En tunne heitä. Atlas dominoi. Voitamme
parilla maalilla. Tai yhdellä. En enää seuraa peliä niin paljoa. Ilo on irti. Kolmas vuosi putkeen. Wup
wup.

-Jussi
Maisan olis pitänyt tehdä maali.
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Hyväntuulinen sunnuntairetki Hailuotoon
10.03.2013 noin kello puoli kaksitoista alkoi hyväntuulinen retki kohti Hailuotoa.
Retkestä
sovittiin
edellisenä
päivänä ja matkaan piti lähteä
kello 11.reikäreikä, mutta yllätys
yllätys hurja ooppelikuskimme
Ville
oli
taas
tyylikkäästi
myöhässä. Retkikuntaan kuului
kuskin lisäksi toimittajasisarukset
erotiikka-Essi ja allekirjoittanut
sekä
wannabe-mantsalainen,
tollin ”vahvistus”, MiikkU.
Heti alkumatkasta oltiin jännän
äärellä, sillä ooppeli kapinoi
retken onnistumista
vastaan
jäädyttämällä
tuulettimen.
Onneksi se kuitenkin leppyi
saadessaan päästellä motarilla
kaasu pohjassa ja päätti yhden
tiessä olevan hyppyrin innoittamana elvyttää tuulettimen. Hieman jouduttiin
jännittämään myös sitä, olisiko jäätie auki, sillä toimittajasisarukset eivät
koskaan olleet käyneet Hailuodossa sitä pitkin. Tässäkin asiassa kävi tuuri ja
hyväntuulinen retki oli taattu.
Sää oli puolipilvinen ja tuuli melko kova, erään viisaan takapenkin matkustajan
mukaan
jopa
kahdeksan sekuntia
tunnissa.
Ajatella!
Matkasimme
ensimmäisenä
suoraan Hailuodon
perukalle,
Marjaniemeen.
Innokas
luontokuvaaja Ville
alkoi heti metsästää
hyviä kuvauskohteita
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ja me muut vain nautimme kauniista päivästä. Välillä alkoi myös lapsettaa, joten
oli pakko hyppiä lumihankeen ja myös heitellä toisiamme sinne. Varsinkin
jälkimmäinen oli varsin mukavaa.
Nälkä alkoi muutaman tunnin jälkeen painaa matkalaisia, joten oli löydettävä
kota, jotta matkalta kaupasta kipaistut makkarat päästäisiin paistamaan. Yksi
makkaranpaistopaikka löytyikin nopeasti, mutta noin metrin lumihanki esti
hieman tätä toimintaa. Päätimme etsiä toisen paikan ja pianhan se löytyikin,
nimittäin Hailuodon hirviseuran OSUMA! Sellainen mukava hirrestä valmistettu
kota, joka oli kuin meitä varten tehty. Tulikin saatiin syttymään ainoastaan
erotiikka-Essin salaisen identiteetin, eräjorma-Essin mahtavien taitojen avulla
(köhköh).
Kun nälkä oli selätetty, oli vuorossa jo kotimatka. Hyväntuulinen sunnuntairetki oli
siis tulossa päätökseensä. Iloksemme näimme vielä matkan varrella käpytikan eli
Dendrocopos majorin sähkötolpan nenässä. Näkyvyys jäätiellä oli paluumatkalla
huomattavasti huonompi kuin mennessä, joten Ville
näki parhaaksi pitää vielä vähän hauskaa ja leikkiä
autolla. Se olikin kaikkien mielestä hirveän hauskaa,
kuten viereisessä kuvassa Essin ilmeestä näkee.
Talvinen sunnuntairetkemme oli kaikin puolin
onnistunut
ja
saimme
muut
melkein
raitisilmamyrkytyksen ja Ville ihan varsinaisen
sellaisen (nukkui 13 tuntia). Voimme siis suositella
Hailuotoa
hyväntuulisten
(sunnuntai)retkien
kohteeksi, myös talvella.
-Hanne-
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VPXQ
"Mikä tapahtuu Kuopiossa, jää Kuopioon".

YPXQ koki (hetkellisen) muodonmuutoksen ja vaihtui VPXQ:ksi. Samalla
päivämäärä vaihtui ystävänpäivän tienoilta maaliskuun lopulle. Muuten reissu kulki
hyvin tutulla, excumaisella kaavallaan. Toki hyvällä sellaisella. ;)
Lähdimme liikenteeseen hieman yhdeksän jälkeen perjantaina 22.3. Linja-autossa oli
heti tunnelmaa kun tölkit ja pullot sihahtelivat kilpaa ja excu-dvd laitettiin tulille.
Matka
sujui
rattoisissa
merkeissä jutustellen ja
dvd:tä seuraten. Matkan
aikana pidimme pari taukoa:
lyhyt tankkaus ABC:llä
paikassa X (spatiaalinen
sijainti
ei
tallentunut
riittävän havainnoin vuoksi
allekirjoittaneen muistiin) ja
ruokailu
ammattikorkeakoululla
Iisalmessa. Tämän jälkeen
Kuopion Cittarin kautta pääkallopaikalle eli Kuopion Vitriiniin. Lisäksi vaatimaton
pysähdyspaikka oli Olvin tehdas Iisalmessa. Ei siitä sen enempää, paitsi että
kaljakorit kannettiin heti pöytiin.
Vitriinillä meillä oli vaatimaton, mutta sitäkin innokkaampi porukka odottamassa.
Sattumien summana suurin osa isännistämme farmaseuteista oli jo joko lähtenyt
harjoitteluun tai oli toipumassa edellisillan pornobileistä (ainakin huhujen mukaan),
12

joten paikalla oli vain kourallinen paikallista porukkaa. Allekirjoittanutta tämä ei
haitannut pätkääkään, bileethän nyt saa pystyyn vaikka mitenkä päin jos vain tahtoo!
Ilta olikin omasta mielestäni oikein onnistunut ja se sisälsi kaikkea juomapeleistä
saunomiseen ja hulluun tanssimiseen (huhujen mukaan mantsalaisille herui propseja
tanssista) sekä limbokisaan.
Illan aikana osa porukasta väsähti, mutta me loput jatkoimme pienemmällä ja sitäkin
pippurisemmalla porukalla loppuun saakka. Menoa ei hidastanut edes se, että jo
saunomisen alkuvaiheessa lämmin vesi loppui ja tarjolla oli saunanraikkaille jannuille
juuri plusasteikollista suihkuvettä. Tunnelmaa jäädytti saunan puolella myös
toistuvasti sisäänkannettu lumi! Juomapelien tuiskeessa tuhosimme pahaaaavistamattoman sigmalaisen Jallupullon sekä farmaseuteille tuliaiseksi ostetun
viskipullon (hups).
Valomerkin
aikaan
siirryimme takaisin bussiin ja
paluumatka alkoi. Valtaosa
porukasta vetäytyi saman tien
horrokseen,
mutta
me
muutamat sitkeämmät (n. 40
% mantsalaisia) päätimme,
että tänne ei olla tultu
nukkumaan! Excu-dvd siis
raikaamaan ja uudet (astetta
tujummat) juomat kehiin.
Paluumatka sujui yhdessä
hujauksessa
loistavien
laulusuoritusten
ja
tanssimuuvien saattelemana.
Oulussa oltiin aamuisella, ja
voin kertoa, että loppupäivä (ja viikonloppu) meni jonkinsortin horroksessa tajunnan
rajamailla. Mutta oli se taas sen arvoista!
Ida
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FUKSIN OPAS WAPPUUN
Wappu tulee – oletko valmis?
Fuksiwappu on se, jonka voi kokea vain kerran ja se toimii vertailukohtana tuleville Wapuille.
Tehdäksesi omastasi mahdollisimman onnistuneen, kannattaa hyväksikäyttää tässä tekstissä
mainittuja juttuja (toki omalla vastuulla). Mikäli oma Wappusi on syystä tahi toisesta ihan hanurista,
en ota siitäkään vastuuta.
Yksi tärkeimpiä tehtäviä ennen korkkaamista on ennakkoon valmistautuminen ja varustelu.
Kämpille kannattaa hommata riittävästi yksinkertaista ruokaa, jota on helppo käydä valmistamassa
nopeina pyrähdyksinä kesken päivänkin. Juomavarastot on myös syytä täydentää. Wapun aikana
valtaosa ravinnosta on yleensä nestemäistä, joten sitä kannattaa varata riittävästi. Vaikka
kulutuksesta suurin osa onkin luultavasti alkoholipitoista, on hyvä pitää mukana myös alkoholitonta
versiota. Sillä on mukava tasata oloa, mikäli vauhti meinaa liiaksi kiihtyä. Kotona kannattaa myös
pestä ennen Wappua pyykkiä tai muuten huolehtia siitä että puhdasta vaatetta löytyy. Eri riennoissa
saattaa uutta vaatetta tarvita kohtuullisen tiheäänkin tahtiin, joten tähän kannattaa valmistautua.
Vaateongelmia puolittaa onneksi haalarien käyttö. Niitähän ei tarvitse (eikä saa) pestä, joten ne ovat
kätevät niin Wesibussissa biletykseen kuin Wappusuunnistuksessa ryömimiseen. Haalarit kannattaa
tietenkin tuunata (ei muuten sitten liimata niitä merkkejä!) ennen koitosta mieleisekseen.
Haalareihin voi lisätä kaikkea enemmän ja vähemmän tarpeellista, kuten esimerkiksi pullonavaajan.
Haalareiden (ja juomapuolen) lisäksi mukana kannattaa kantaa jonkinlaista lisävaatetusta
mahdollisen kylmän sään vuoksi. Myös jonkinlainen istuinalusta, vaikka muovipussi, on hyvä olla
matkassa, sillä usein Wapun aikaan maasto on vielä kohtuullisen märkää. Lisäksi mukana on hyvä
pitää irtorahaa sekä Wesibussia että eri bileiden narikoita varten.
Kaiken kaikkiaan wappu on tänä vuonna noin viikon mittainen. Tähän on hyvä valmistautua myös
henkisesti. Wappu on mitä loistavin tapa päättää lukuvuoden opiskelut, mutta se kysyy myös
kuntoa. Jaksaaksesi koko pitkän viikon suosittelen ainakin muutaman tunnin yöunia, säännöllisiä
ruokatankkauksia sekä maltillista juomapolitiikkaa. Wappu on huomattavasti mukavampi, kun siitä
vielä muistaakin jotain. :)
Nyt olet siis varustellut sekä kämppäsi että itsesi. Seuraava tehtävä onkin korkata Wappu ja
suunnata tapahtumiin. Kaikenmoisen tiedotuksen kautta tietoosi tulevat ainakin isoimmat
tapahtumat ja menovinkit, mutta sen lisäksi kannattaa pitää silmät ja korvat auki mahdollisten
pienempien tai ex tempore – tapahtumien vuoksi! Moniin tapahtumiin myydään lippuja ennakkoon
yliopistolla ja suosittelen ostamaan ne jo sieltä. Useat isommat tapahtumat ovat joko
loppuunmyytyjä tai vaihtoehtoisesti joudut hytisemään lippujonossa tuhottoman pitkän ajan. Kaiken
lisäksi ennakkoon liput ovat yleensä edullisempia.
Pidä siis hauskaa ja käy aktiivisesti tapahtumissa! Mikäli tunnet olevasi hukassa, voit aina
konsultoida vanhempaa atlaslaista (siitä, mitä saat vastaukseksi, ei tietenkään ole takuita).
Huomioi myös, että Wapun aikana on vielä hyvä kiriä fuksipisteiden keruussa ;) OLuT:n puolen
pistetilanteet ilmoitetaan AAAAAAAK:ssa Tivolissa torstaina 25.4.
Muista huolehtia kaverista! Ketään ei saa jättää yksin, erityisesti jos joku on heikommassa hapessa.
Ehkäpä törmäämme Wappuna!
Joku vanaha jäärä Ida
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-Mikä on tuo suuri kirja? pikku prinssi sanoi. Mitä te teette?
-Minä olen maantieteilijä, vanha Herra sanoi.
-Mikä maantieteilijä on?
-Hän on tiedemies, joka tietää, missä ovat meret, joet, kaupungit, vuoret ja erämaat.
-Sehän on mielenkiintoista, pikku prinssi sanoi. Sehän on vihdoin todellinen ammatti!
Ja hän silmäili maantieteiljän tähteä. Hän ei ollut vielä koskaan nähnyt niin suurenmoista tähteä.
-Onpa teidän tähtenne kaunis. Onko teillä valtameriä?
-En voi tietää sitä, sanoi maantieteilijä.
-Ah! (Pikku prinssi oli pettynyt.) Entä vuoria?
-En voi tietää sitä, sanoi maantieteilijä.
-Entä kaupunkeja ja jokia ja erämaita?
-En voi tietää sitäkään, sanoi maantieteilijä.
-Mutta tehän olette maantieteilijä!
-Aivan oikein, sanoi maantieteilijä, mutta minä en ole tutkimusmatkailija. Minulla onkin suuri
puute tutkimusmatkailijoista. Ei maantieteilijä mene laskemaan kaupunkeja, jokia, vuoria, meriä,
valtamerejä eikä erämaita. Maantieteilijä on liian tärkeä herra juoksentelemaan ympäri. Hän ei
poistu toimistostaan. Mutta hän ottaa siellä vastaan tutkimusmatkailijat.
-Antoine de Saint-Exupéry. Pikku prinssi 1943: 53-54
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Sanottua
”Siellä tulee ainaki 8sekuntia tunnissa!”
-Mantsatar kertoo Hailuodon säästä
”Voisin korjata mun asenteen, muttei ihan vielä jaksa.”
- Mantsatar lukemassa sosiologian tenttiin
”Ei tainnut nyt heti teille aueta, mutta voitte sitten myöhemmin itseksenne katsella tätä kuutiota ja
pohtia asiaa päissänne.”
- Proffa luennoi spatiaalisesta autokorrelaatiosta
Mantsalainen 1: ”Siellä oli kyllä oikea panemisen meininki ja tuotoksista sai nauttia niin pitkään
kuin jaksoi!”
Mantsaleinen 2: ”Pantiinko siellä sekä tummaa että vaaleaa?”
M1: ”Kyllä pantiin!”
-Keskustelua panimovierailusta
”Käyttäkää lapsianne tuolla rajan toisella puolella, Venäjällä.”
-Genetiikan luennolla saatu tärkeä neuvo allergioihin liittyen
"Voi vittu meikä vihaa muijien hajua."
-Vasta saanut mantsalaisen kaveri St.Patrickin päivänä
”This is litosphere... ööö which means ööö ground"
-Biologian luennolla oppii jänniä asioita
“Kuka kusi Joken lipaston laatikkoon?”
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Atlas Abroad on mantsalaisten oma blogi, jossa käsitellään vaihto-opiskelua. Blogin periaate on,
että kuka tahansa atlaslainen voi osallistua blogin kirjoittamiseen. Ainoa ehto on, että postaukset
liittyvät jotenkin vaihto-opiskeluun. Voit siis olla suunnittelemassa omaa vaihtoa, jo vaihdossa
käynyt tai juuri tällä hetkellä vaihdossa! Myös Ouluun tulleet omat vaihtarimme,
ulkomailla harjoittelun suorittaneet ja henkilökunta ovat tervetulleita kirjoittamaan. Postaukset
voivat olla mitä tahansa vaihtoon tai ulkomailla työskentelyyn liittyen. Tyyli on vapaa!
Kirjoituskielenä on joko englanti tai suomi.
Blogin
tarkoituksena
on
kannustaa
opiskelijoita
vaihto-opiskeluun sekä
näyttää
opiskelijoiden omien tarinoiden kautta se, millaista vaihdossa voi olla! Tarkempaa tietoa blogista
tulossa pian!
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YKL valvoo opiskelijankin etuja.
Muista vastata opiskelijoiden
työmarkkinatutkimukseen
elokuussa
2013!
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