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Värillinen Wappunumero 2015 
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Vappuinen tervehdys kaikille 

Mantsalehden lukijoille! 

On tullut jälleen aika vapun. Toisille se on jo lopun 

alkua, toisille puolestaan alun loppua. Lukuvuosi 

alkaa olemaan mapitettuna kansioihin ja monen 

katseet on suunnattu jo lomaan, töihin tai kesä-

opintoihin. Ennen ”lomailua” meidät opiskelijat 

kuitenkin palkitaan pariviikkoisella vapulla, josta 

myös te fuksit olette saaneet nyt ensimmäisen 

maistiaisen.      

 Fukseille vappu merkitsee myös oman 

fuksikauden loppua. Syksyllä yliopistolle palates-

sanne ette olekaan enää nuorimpia ja kokematto-

mimpia. Monet atlaslaiset puolestaan eivät palaa 

enää Linnanmaan kampukselle syyskuun alussa, 

vaan jatkavat matkaa oikeaan elämään. Kaiken 

tämän kunniaksi on hyvä muistella, mitä kaikkea 

tämä lukuvuosi muun muassa piti sisällään: 

- Eduskuntavaalit, Keskustan murskavoitto sekä 

uusintaJYTKY. Krista Kosonen pahoitti mielensä. 

- Kimi Räikkönen ja Minttu Virtanen saivat pojan. 

- Uudistettu 10 euron seteli otettiin käyttöön. 

- Tukholman saaristossa etsittiin venäläistä sukel-

lusvenettä. Ei löydetty. 

- Uutena vuotena oli yhtä lämmintä kuin viime 

juhannuksena. Suomilove <3 

- Aurinko pimeni melkein kokonaan! 

 

Nähdään taas syksyllä! 

- Jonna, Editor-in-chief 
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Vapun valokuvauskilpailu! 

 

Osallistu hervottoman hauskaan 

 valokuvauskilpailuun! Ota kuva  

Wapustasi ja lähetä se meille. Toimitus  

valitsee voittajat, jotka saavat ainakin  

ilmaiset kahvit kiltiksellä. Osallistujakuvat  

voidaan julkaista Atlaksen uusilla nettisivuilla 

sekä mahdollisesti Mantsalehdessä! 

 

Lähetä kuvat mantsatoimitus@gmail.com 
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TYÖSOPIMUS 

Muista solmia työsopimus aina kirjallisena. Jos 

mahdollista, allekirjoita sopimus jo ennen töiden 

alkamista tai mahdollisimman pian töiden alkami-

sen jälkeen. Työsopimusta ei ole pakko allekir-

joittaa heti, vaan sen voi ottaa vaikkapa kotiin 

rauhassa luettavaksi. Voit luetuttaa sopimuksen 

myös oman ammattiliitosi lakimiehellä, jos koet 

sen tarpeelliseksi. 

 

TYÖTTÖMYYSKASSA 

Liity työttömyyskassaan! Työttömyyskassan avulla 

turvaat toimeentulosi opintojen jälkeen, jos 

työttömyys pääsee yllättämään. Jotta olet oikeu-

tettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, 

tulee sinun kuulua kassaan ja tehdä töitä 26 viik-

koa. Työtunteja viikolla täytyy kertyä 18 tuntia tai 

opetustyössä 8 tuntia. Palkan täytyy olla vähintään 

alan TES:n mukainen tai 1165€/kk. 1500€ kuussa 

tienaamalla olet oikeutettu jo yli 1000€ ansiosi-

donnaiseen päivärahaan (vrt. peruspäiväraha 705 

€/kk.), joten kassan jäsenmaksut maksavat tuossa 

tilanteessa itsensä nopeasti takaisin. Työttömyys-

kassaan kuuluminen helpottaa myös esimerkiksi 

asuntolainan saamista pankista. Muista ottaa 

talteen työsopimuksesi, palkkakuitit tai palkkato-

distuksen, jonka saa pyydettäessä myös takautu-

vasti sekä työvuorolistat esimiehen allekirjoituksel-

la, mikäli viikkotyöaikasi ei ole kiinteä. Muista, että 

työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti! Vas-

taamme mielellämme YKL:n toimistolla kassaan 

liittyviin kysymyksiin. 

PALAUTE 

Pyydä työstäsi aktiivisesti palautetta eri tahoilta. 

Kollegoiltasi, esimiehiltäsi, asiakkailtasi ja kaikilta 

muilta tahoilta, joiden kanssa olet tekemissä työ-

hösi liittyen. Näin saat itsellesi paremman kuvan 

siitä, mitä osaat ja miksi olet huipputyyppi juuri 

siinä kyseisessä työssä. Samalla saat myös eväitä 

tulevaisuuden varalle, kun osaat seuraavaa työ-

paikkaa hakiessa kertoa, mistä ominaisuuksista 

edellisessä työssäsi sinua on kehuttu. Muista pyy-

tää myös työtodistus tekemästäsi työstä. 

 

JOS TYÖPAIKKA ON VIELÄ HAKUSESSA 

Jos kesätyöpaikkaa ei ole plakkarissa, ei kannata 

heittää kirvestä kaivoon. Paikkoja on edelleen auki 

ja niitä voi etsiä vaikkapa Linkedinin Talent Pool 

Finland –ryhmän keskustelusta Työnhakijoille 

työpaikka sivuja, minne on listattu yli 80 nettisivua, 

mistä avoimia työpaikkoja voi etsiä. Muista myös, 

että voit luetuttaa ansioluettelosi sekä työhake-

muksesi liitossa ja saada niistä palautetta. Ole 

myös avoin työnhakusi suhteen. Älä turhaan puur-

ra yksin, kun voit hakea apua, tukea, intoa ja ideoi-

ta omasta lähipiiristäsi, opiskelukavereilta sekä 

liiton ja yliopiston urapalveluista. 

 

Kesätyöterkuin 

Henri Immonen 

Atlaksen ex-YKL-vastaava ja YKL:n opiskelijatoimin-

nan koordinaattori 

KESÄN HITTIRESEPTIT TYÖELÄMÄÄN! 

Poimi tästä vielä viimehetken vinkit tulevan kesän työkuvioihin liittyen. 

Tarjolla on tärppejä sekä työpaikan jo varmistaneille että sitä vielä etsiville. 

Älä siis kävele onnesi ohi, vaan käytä pieni hetki seuraavien neljän kohdan 

lukemiseen. 
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Hei apinat! 
 

Ei voi muuta kuin todeta, että tämä kevät on ollut 
aivan huikea ja kiirettä on riittänyt. Käytiin mm. 
Helsingissä pitämässä hauskaa excun merkeissä, 
viikinkisitseiltiin ja scifibiletettiin. Atlas elää ja voi 
hyvin ja lokakuussa koittavia vuosijuhlia valmistel-
laan jo innolla. Vuosi alkaa olla paketissa ja mulla 
on ainakin ollut todella kivaa teidän kanssa, kiitos 
siitä :)     
 Nyt on jäljellä enää viimeinen koitos, 
opiskelijan toinen joulu eli WAPPU <3<3<3<3 
Toivottavasti tentit eivät teilläkään paina liian 
paljon päälle ja saatte nauttia tästä uljaasta huo-
lettomuuden ja elämänilon juhlasta ainakin muu-
taman päivän. Omistautuneimmille rännääjille 
honmia riittää wapunaikaan enemmän kuin moni 
ehtii tehdä vuodessa, joten on syytä antaa joitain 
näppäriä vinkkejä, joilla wapusta saa parhaiten 
kaiken irti: 

1. Aamu lähtee todistetusti paremmin käyntiin, 
kun otat suihkuun evääksi sangriaa tai muuta 
valitsemaasi virkistävää juomaa. 

2. Huolehdi itsestäsi, niin jaksat tehdä honmat 
kunnialla. Varmista ravitsemuksesi hyvissä ajoin 
hamstraamalla jääkaappi täyteen läppäpitsoja ja 
muuta terveyttä edistävää safkaa.  

3. Nuku tarpeeksi, mutta älä nuku honmien ohi.  

4. Ota vitamiinisi, sillä läppäpitsat eivät ehkä 
tarjoa niitä riittävästi. 

5. Jos ehdit lukea tämän ajoissa, käytä wappua 
edeltävä aika sisäisen rauhan löytämiseen, koska 
menetät sen wapun aikana.  

6. Lisäyksenä edelliseen, käy ennen wapunaikaa 
salilla kuin hullu ja vedä kaurapuuroa, vi-
hersmoothieita ja maitorahkaa. Näin omatuntosi 
ei soimaa sinua, kun elät 10 päivää kuin eläin sillä 
erotuksella, että eläin elää siistimmin ja terveelli-
semmin.  

7. Krapulat välttää parhaiten, kun ei lakkaa ole-
masta humalassa. 

8. Välipäivät ovat luovuttajille. Älä pidä niitä, ellet 
halua vaikuttaa heikolta. 

 

9. Käytä aurinkolaseja. 

10. Muista, että Wappu ei ole luonasi ikuisesti. 
Joskus vielä olet niin vanha ja heikko, että Wap-
pusi ovat kokonaan luetut. Jokainen Wappu voi 
olla viimeinen. Tee siis honmia kun vielä on nii-

den aika. 

 

Itse lähden lähes välittömästi Wapun 
jälkeen virkistävälle Interrail-matkalle, 
joten toivotan teille kaikille oikein mie-
lekästä ja työntäyteistä kesää! Tulkaapa 
Nallikariin ostamaan multa jäätelöä :) 

 

- PJ-Sonja 
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Huhhuh! Viime kerralla selvitin vä-

hän, että mitä ollaan saatu aikaan 

vujujen suhteen ja mitkä ne semmo-

set vuosijuhlat onkaan.  

Nyt on suunnitelmat taas edenneet 

ja pakkokin on, koska vujuihin on 

enää alle PUOLI VUOTTA!! Ja siinä 

välissä on kaiken lisäks kesä, jolloin 

suunnittelut ei oikein etene. 

Viime vujukokouksessa suunniteltiin 

jo käytännön asioita, kuten kutsua ja 

koristeluja. Koristelut on näissä 

vujuissa syksyteemaiset ja ideana 

onkin kerätä luonnosta paljon koris-

tuksia, kuten lehtiä ja varpuja. Suun-

nitteilla onkin mantsailta, jonka ai-

heena on vujujen koristeiden teke-

minen siinä hetki ennen vujujen 

ajankohtaa, eli varatkaapa kalente-

rista jo valmiiksi ilta siihen hommaan 

J!  

Kutsutaan vujuille ihan kaikki! Kaikki 

killat ja kaikki alumnit ja kaikki henki-

lökunnasta. Kuitenkin tärkeimpinä 

vieraina olette te, rakkaat atlaslaiset. 

Jokainen atlaslainen saakin vujut 

hintaan 45 euroa, eli kakskymppiä  

alennusta. Muistakaa siis maksaa se 

ens vuoden alussa tuleva viiden eu-

ron vuosimaksu, siitä tulee tietoa ja 

ohjeita nyt toukokuussa ja maksu 

tapahtuu syksyllä. Sen maksaminen 

takaa Atlas-jäsenyytenne ja niin 

myös alennuksen vujuhinnassa.  

Viimekertaisen paniikin ja väsymyk-

sen vujujen järjestämisessä olen jo 

selättänyt ja nyt oon lähinnä innois-

saan koko hommasta. Saa nähdä 

sitten syksyllä, että kostautuuko tää 

hetken rauha ja paniikki iskee kuus-

kytkertasena. No jokainen joka viittii 

auttaa järjestelyissä helpottaa mun 

paniikkia.  

 

Jeejee ei enää pitkä odotus. 

-Essi Jii 

Vuosijuhlakomitean ison  

pomon blogi 
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 Aamulla kello 10.00 starttasi  sini-

nen volgswagen (koska saksalainen ajaa 

saksalaisella) kyydissään 5 lievästi darraista 

kyytiläistä.  Suurissa haaveissa oli kuvajai-

nen 17 kilometrin patikkareitistä, mutta 

kenelläkään ei ollut mitään hajua, missä se 

on . No tunnin ajomatkan jälkeen vesistö 

löytyi ja pirssi parkkiin ja menoksi.  

 Patikoitiin peräti 300 metriä ja läy-

dettiin oikein mukava kivikkoinen ranta. 

Siihen nuotio pystyyn ja makkaranpais-

toon. Aurinko paistoi ja mukavaa oli. Koti-

matkalla päätimme vielä käydä Rokualla 

kahvilla. Ylpeästi kerroimme kahvilan väel-

le, että olimme omin kätösin tehneet nuo-

tion rantsuun. Kahvilan tyyppi katsoi meitä 

hiljaa ja sanoi, että elekää oikeasti menkö 

sinne kivikkoon,  se paikka kuhisee käär-

meitä ja tähän aikaan vuodesta ne heräilee 

ja on aggressiivisia. Ainaki itellä meinas 

tulla siinä vaiheessa kusi lahkeeseen. On-

neksi yhtään kärmestä ei tavattu ja eikä 

ketään ainakaan käärme purrut.  

     

    

Kevät on ollut kaikkine tapahtumineen ja 

kommelluksineen ikimuistoinen, eikä KV-

vastaavan pesti ole harmittanut vielä ker-

taakaan. Hyvää wappua kaikille!!! 

     

      

Wapputerveisin  AK & Vaihtarit                                                                                               

 



22 

Vaihtariterveisiä 

vauhtia ja vaarallisia tilanteita 

Vaihtarikevät alkaa kohtapuolin olla useim-

milla jo paketissa ja rakkaat vaihdokkimme 

suuntaavat pian takaisin kotimaahansa. 

Tänä keväänä joukko on koostunut pää-

osin sakasalaisista ja he ovatkin olleet syk-

syn vaihtareihin verrattuna paljon aktiivi-

sempia osallistumaan tapahtumiin ym.  

Tarkotuksena olikin, että saataisiin heidät 

osaksi mantsalaista yhteisö ja verkostoitu-

maan ihmisten kanssa. No siinä on onnis-

tuttu, mutta myös allekirjoittanut on pääs-

syt/joutunut osaksi saksalaista olutkulttuu-

ria ;) Tämän kaupungin saksalaiset oluet 

alkaa olla jo hyvinkin maisteltu, myös suo-

malaiset ”kusilagerit” on maistatettu.  

  Yhtenä iltana baarissa mietimme 

kuitenkin, että pitäisikö tehdä jotain mikä 

olisi muuta kuin ryypiskelyä. Päätimme 

lähteä patikoimaan Oulujärvelle. Idea oli 

hyvä. 

7 

Atlas jälleen  

umpihankifutiksen 

mestariksi 

Mestaruushumussa otettu riehakas joukkuekuva. Lumi käsitelty kuvasta pois. 
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OLuT ry:n jokakeväinen urheilullisuu-

den ainoa mittari eli umpihankifutis-

turnaus sai jälleen kilpailullisesti tap-

pavan tylsän lopputuloksen. Tällä 

kertaa maaliskuisena tulipalopakkas-

päivänä pelattu turnaus toi Atlaksen 

neljännentoista perättäisen mesta-

ruuden historian murskaavimmalla 

tavalla. Atlas luonnollisesti voitti jo-

kaisen pelaamansa kymmenen otte-

luaan tällä kertaa maalierolla 91-1. 

Ainoa kauneusvirhe päästettyjen 

maalien sarakkeeseen aiheutui jon-

kun kateellisen geologin virheellises-

tä pöytäkirjamerkinnästä.  

 Viininpunapaitaisten peliesi-

tykset tarjoilivat futistermein ilmais-

tuna sellaista takakairausta vastusta-

jille, että kuulopuheiden mukaan 

Kaijonharjun Apteekin Bepanthenit 

myytiin tuona lauantaina loppuun. 

Kunnioituksesta vastustajajoukkuei-

den pyyntöä kohtaan tarkempia 

ottelutuloksia ei tässä jutussa eritel-

lä. Erityispiirteinä vuoden 2015 pelei-

hin liittyivät ennen muuta mainetta 

ja kunnioitusta niittäneen ns. 

”kultaisen sukupolven” väistyminen 

nuoremman mantsalaispolven (mikä 

vittu?) tieltä ja turnauksen laajenta-

minen kaikkien yliopistokiltojen vä-

liseksi mittelöksi.    

 Tyypillisen wapunajan ryyppy-

putken mittaiseksi venynyt Atlaksen 

vuosittainen menestys ja pelillinen 

ylivoima keräsi Pegasuksen takaiseen 

ympäristöön väkeä kuin hanhinaa-

moja Aleksi Valavuoren Twitter-

seuraajiin. Tarkkasilmäisimmät laji-

niilot bongasivat myös valmentaja-

velho Mika-Masa Paatelaisen läsnä-

olon. ”Mixu” lyhyen haastattelun 

antaessaan myönsikin tulleensa am-

mentamaan Atlaksen peleistä voitta-

misen kulttuuria, joka on viime aikoi-

na karttanut valmentamaansa Töö-

lön Pöllöt –nimistä alasarjajoukku-

etta.  

 

”Missään tapauksessa ei 

ollut huono esitys. Nää 

ottelut kääntyy pieniin 

asioihin. Ja, ja tota. Isoja 

harppauksia on otettu 

eteenpäin. Jos se on löy-

sä, on löysä. Ja näin.” 

- ”Mixu” 
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Kerran ku me lähettiin mun kaverien kaa suunnistaan, se oli sunnuntai  

ja me päästiin sinne rastille ja me mietittiin et mitä hittoo toi rastivahti oikein duunaa  

No, mä päätin et mä meen sen luokse ja mä kysyn silt et ”kelepaisko kiliju?” (x4) 

Ja kukaan ei skippaa (x4) Ja sitten kun mä korkkaan… Baywatch on irti! 

AAAAAAh  ja Baywatchit hommiin korkit aukee estot laukee 

AAAAAAh ja kaikki juopuu, kukaan ei skippaa Baywatch on irti, Baywatch on irti! (x4)  

Ja siel rastil ne oli et hä ketä nää luulet olevas täh? Me oltiin et kato jätkä, tootte te ja mol-

laan Baywatchit 

Ja ihan niinku muutki me ollaan pikkasen nousuis, ja me tultiin tänne voittaan (x4) 

Ja pikkasen ryyppään, Baywatch on irti! 

AAAAAAh ja Baywatchit hommiin korkit aukee estot lähtee  

AAAAAAh ja kaikki juopuu, viiniä jos siltä tuntuu 

 Deekutalol pilkun jälkeen, täältä pois mut kantakaa  

Ja korkit aukee kun mä korkkaan, Baywatch on irti (x3) 

Aina kun korkkaan,  Baywatch on irti! 
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Atlaksen uusi Fuksivastaava 

Helou! Oon Rajasen Elisa, 

toisen vuosikurssin opis-

kelija, ja olen uusi fuksi-

vastaavanne. Tää on mun 

eka pesti (ens syksynä 

PRO:na toimimisen lisäk-

si) Atlaksen vastuuhenki-

lönä. Jee. Auttelen siis 

fukseja kaiken maailman 

jutuissa ja järjestelyissä 

ja pidän huolen siitä että 

homma toimii.  

 Musta tulee aineen-

opettaja/

luonnonmantsalainen/

GIS-tyyppi. En osaa 

päättää. Aikaani käytän 

siis ahkerasti opiskellen ja 

tietenkin myös opiskelija-

tapahtumissa virkistäy-

tyen.  

Kaikenlainen liikunta on sy-

däntä lähellä ja harrastan-

kin lumilautailua, kun-

tonyrkkeilyä, juoksentelua 

jne jumppailua. Mahtavaa 

Wappua Atlaslaiset!  
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Valmentaja kommentoi mestarijouk-

kueen otteita rahtusen sekavan oloi-

sena mutta ytimekkäillä ilmaisuilla: 

”Missään tapauksessa ei ollut huono 

esitys. Nää ottelut kääntyy pieniin 

asioihin. Ja, ja tota. Isoja harppauksia 

on otettu eteenpäin. Jos se on löysä, 

on löysä. Ja näin.”    

 Turnauksen ehdottomasti 

upein osuma nähtiin finaalissa Itä-

Tuiran Jay-Jay Okochan a.k.a. Pietu 

Niinimäen toimesta noin 60 metristä  

 

lähteneellä kaukolaukauksella, joka 

syöksyi tolppien välistä maalin taka-

na olleeseen mäntyyn kuin saksalai-

nen matkustajakone Alppeihin. Lau-

kaus lähti kuulemma ns. tollojalalla. 

Niinimäki ei saapunut pelien pää-

tyttyä perinteisiin mestaruuspokaalin 

”käsittelyiltamiin”, ja on sittemmin 

ilmoitettu kadonneeksi. Viimeisim-

mät havainnot hänestä ovat Helsin-

gin Töölöstä otetusta oheisesta valo-

kuvasta. 
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Oikaisu 

Edeltävän turnausraportin kirjoittaja huomauttaa, että mahdollisista kirjoi-

tusvirheistä johtuen lukija voi saada käsityksen, että Atlas olisi voittanut um-

pihankifutisturnauksen. Varmuuden vuoksi täsmennettynä joukkue sijoittui 

kolmanneksi, eikä siitä tarvitse puhua sen enempää. Raportin tarkoitus ei 

ollut loukata ketään, vaan ainoastaan herättää kaihoisia muistoja menete-

tystä kullitetusta ”Pojasta”, joka ammoin niin kirkkaasti kiltahuonetta valaisi. 

Atlas Ry ja eräänlaiseksi seu-

ralegendaksi nousseen Jarmo 

“Jänis” Pohjolan sopimus-

neuvottelut ovat päättyneet 

vihdoin yhteisymmärrykseen 

Pohjolan kirjoittaessa 1+1 

vuotisen jatkopahvin viinin-

punaisiin. Rautaisen koke-

muksen omaava, usealla peli-

paikalla viihtyvä “Jape” toimii 

tulevallakin kaudella suun-

nannäyttäjänä ja mentorina 

uudelle mantsalaispolvelle. 

 “Jape” on monipuoli-

nen, periksiantamaton pelaa-

ja, jonka tiheä askel ai-

heuttaa vauhtia ja vaarallisia 

tilanteita onneksi myös ensi 

kaudella. Lisäksi Japella on 

kokemusta kovista peleistä jo 

usean kauden ajalta, joten 

odotamme hänen olevan 

eräänlainen isähahmo nuoril-

le pelaajillemme. Äärimmäi-

sen kovan luokan signaus, 

tästä on hyvä lähteä kasaa-

maan ensi kauden joukku-

etta. 

Kauden 2015-2016 joukkueen kasaaminen on  

aloitettu varhain 
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Puhemies MaO haluaa esittää lämpimän ter-

vehdyksensä uljaalle jättiläiselle, joka seläs-

sään kantaa maailman taakkaa. Lukuvuosi 

2014 - 2015 lähenee loppuaan vapun hää-

möttäessä alkoholin huuruisena tapahtuma-

horisontissa. 

MaO:lla oli suuri kunnia vierailla tänä luku-

vuonna luonanne maantieteen päivillä ja 

puolueen tietoisuuteen kantautuikin kehuja 

hyvästä kohtelusta sekä ansioituneesta 

iloittelusta maantieteen parissa. Osoitamme 

kiitollisuutemme tästä toverillisesta ainejär-

jestöjen välisestä solidaarisuudesta. Todetta-

koon myös, että haalarimerkkinne nauttivat 

puolueen parissa erittäin suurta suosiota 

esiintyen jopa kymmenien toveriemme uljais-

sa haalareissa.  

Lukuvuoden edetessä otimme ilolla vastaan 

jo toisen maantieteen opettajanne, joka loik-

kasi puolueemme huostaan. Propagandako-

neistomme on osoittautunut vahvaksi. Lisäksi 

Puhemies oli lämpimästi otettu saadessaan 

vastaanottaa Atlaksen eksursiodelegaation 

vieraakseen opiskelijabileisiin Klusteriin. Hu-

hun mukaan oululaiset korven kyyneleet 

maistuivat puolueen jäsenille, eikä kukaan 

menettänyt näköään. Atlaslaiset osoittivat 

myös suurta rohkeutta taistellessaan maksa-

kirroosia uhmaavia beer pong joukkueemme 

jäseniä vastaan ja suuri pelkomme on, että 

ensi kerralla kun kohtaamme, saattavat puo-

leen edustajat jäädä kilpailussa toiseksi. Har-

joittelu kohtaamista varten tulee olemaan 

armotonta.  

Tänä vuonna Turku sai osakseen maantieteen 

opiskelijatapatuma Kooman järjestämisen, 

mutta ensi vuonna tapahtuma järjestetään 

täällä mahtavassa Viinan kansantasavallassa. 

Puhemies MaO haluaakin lämpimästi kutsua 

teidät rakkaat toverimme ensi vuoden Koo-

maan, tänne trooppiseen etelään. Lisäksi 

Puhemies MaO toivottaa teille kaikille opiske-

lijahenkistä vappua!  

- Antti 

Puhemies MaO:n tervehdys 
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Galaksin hämärimmät 

bileet 
Aprillipäivänä 1.4 pidettiin Atlaksen ja 

Blankon toimesta Sci-fi (eli Science Ficti-

on eli tiedefiktio sanavarastoltaan ra-

joittuneille) bileet jotka erittäin suurella 

todennäköisyydellä herättivät närää ja 

pelkoa niin xenofoobikkojen kuin kunnon 

nuhteettomien iltakahdeksalta nukku-

vaan menevien setien ja tätejen 

(tätien???) keskuudessa eri sorttisten 

eksoottisten otusten vaeltaessa kohti 

Kaarlenholvia. Moni saattoi kysyä itsel-

tään: ”Onko tämä aprillipila?” Ei, ei se 

ollut. Ne olivat vain perus opiskelijabi-

leet.     

 Pidettiin ohessa sitten kilpailu 

parhaasta asusta. Paikalla näkyi yhtä jos 

toistakin kokonaisuutta aina foliohatuis-

ta Han Soloon, ja voittajaksi päätyi 

erittäin hieno Avatar –kokovartalo-

bodysuit-juttu (en tiedä mikä oikea nimi 

on). Palkinnoksi voittajalle Kaarlenholvi 

tarjosi ilmaisne juoman. Jee! Kokonai-

suudessaan bileet olivat jokseenkin me-

nestys. Porukalla oli hauskaa, juoma vir-

tasi ja tanssilattialla nähtiin loistavia esi-

merkkejä planeetan ulkopuolisestakin 

tanssikulttuurista.    

 Ja sanotaan että kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa, joten ohessa 

kuva kahdesta juhlijasta joiden meno 

alkoi olla jo hieman vetelähköä. Alkoholi 

ei sovi kaikille olennoille. Hyi.  
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Sopimus sisältää myös jatko-

option kaudelle 2016-17 

mutta sen tarkemmin sopi-

muksen yksityiskohdista ei 

haluta tiedottaa medialle. 

Pohjola suorittaa pelaamisen 

ohessa maantieteen opintoja 

Oulun Yliopistossa. Valitetta-

vasti häntä ei tavoitettu kom-

mentoimaan uutta sopimus-

ta.  

Sopimushuhuja: Jatkaako 

Nissinen & Greus? 

Tuhoduo Elina “Buddy” Nissi-

nen ja Susanna “Buddy” 

Greus ovat mahdollisesti ha-

lukkaita pelaamaan viininpu-

naisessa myös ensi kauden 

mittelöissä. Kevyestä kenttä-

vittuilusta tunnettu tehokak-

sikko olisi tärkeä palanen At-

laksen hyökkäyksessä, mikäli 

vain pelihaluja löytyy. Tämän 

kauden otteluissa Nissinen 

on viihtynyt parhaiten piilo-

kärjen paikalla, nousten vas-

tustajan maalille kenenkään 

huomaamatta. Valitettavasti 

maalisarake jäi nollille, kun 

omatkaan pelaajat eivät löy-

täneet häntä. Susanna Greus 

puolestaan on erikoistunut 

hämmennystaktiikoihin, ja on 

lisäksi tunnettu empaattisena 

pukukoppipelaajana, joka 

nostattaa mielialaa kannus-

tuksellaan. Mantsalehti tie-

dottaa sopimusuutisista tar-

kemmin ensi kauden kynnyk-

sellä. 
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Ahoj atlaslaiset! 

Mun vaihtoa täällä Prahassa on kestänyt 

nyt reilut kaksi kuukautta eli aika lähellä 

puoliväliä ollaan. Jo yliopistoon tultuani 

tiesin, että haluan lähteä vaihtoon jos-

sain välissä. Lopulta nyt sitten neljännen 

vuoden keväällä Oulun räntätalvi vaihtui 

Keski-Euroopan aurinkoon. Tämähän käy 

jo melkein etelänlomasta! Paitsi että ei 

oikeestaan olla etelässä eikä lomailla.. 

Vasta Prahassa tajusin, että opintojen 

suhteen valinta oli mulle napakymppi – 

laitoksella on vahva painotus sosiaali-

mantsaan ja aluekehitykseen. Täällä on 

kuitenkin saanut tottua siihen, ettei asi-

oita hoideta aina samalla tehokkuudella 

ja yhtä säntillisesti kuin Suomessa.. Kurs-

sivalintojen kanssa ei lopulta onneksi 

ollut enempää vänkäämistä ja sain kaikki 

kurssit, mitkä halusinkin. 

On totta, että vaihtarit elää helposti 

omassa erasmuskuplassaan ja tutustuu 

lähinnä muihin vaihtareihin. Tsekin kieli-

kurssista huolimatta opin aluksi enem-

män saksaa kuin tsekkiä.  

Kuvassa EGEA Prahan kanssa reissussa (České středohoří)  
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Eräs 2: ”Niin ja huomaamattomasti!” 

Eräs 5: ”Huomaamattomasti indeed. Ei 

vihulainen kerkee ees huomata mikä 

iski!” 

Eräs 3: ”Niin, ehkä se laukaisunopeus on 

se juttu!” 

Eräs 1: ”Vierestä päästiin kattomaan 

niitä isoja komeita suomalaisia, jotka oli 

muuten massiivisia! Sellasta pääs paraa-

tikuntoon puunaamaan, sitä vaseliinin 

määrää!” 

Eräs 5: ”Pääsitte rassaamaan vaan venä-

läisiä? Harmi.” 

Eräs 3: ”Pitää muuten ottaa huomioon, 

että minkälainen tykki tekee pahinta 

tuhoa. Jos kohdilleen osuu ja pikkusen 

vaan töytäsee, niin ei semmosta kannata 

tänne ottaa. Ei siis mitään nysiä, koolla 

on väliä!” 

Eräs 1: ”Kranaatinheitinmiesten putket 

ne vasta pieniä olikin. Kerran ristikoulu-

tuksessa opeteltiin sellasia käsittelemään 

ja sillä nyt ei muuta saa aikaan kun vitu-

tusta vihollisessa!” 

Eräs 2: ”Niitä varmaan vitutti käsitellä-

kin! Itse muistin juuri että olen tiedusteli-

ja.” 

Eräs 1: ”Eli seuraat sivusta linjojen taka-

na. Hommahan se on sekin..” 

Eräs 3: ”Liitytään kaikki persuihin, kun ne 

tykkäis antaa kaikki rahat näihin tykki-

hommiin. Oishan se sijoitus tulevaisuu-

teen!” 

Eräs 1: ”Ei mutta en minä tänne amerik-

kalaisia tykkejä halua!” 

Eräs 3: ”Joo en minäkään, ne tykkää 

osotella niitä ympäriinsä, vaikka on 

sovittu vaan yhdestä suunnasta!” 

Eräs 1: ”Itsehän mittailen edelleen vain 

tykkien suuntia. Ei pääse laukomaan!” 

Eräs 5: ”Yksi kyynel vierähtää vuoksesi.” 

Eräs 3: ”No onneksi voit harjoitella 

iteksesi ennen sotaa!” 

Eräs 2: ”Minäkin teen omatoimisia ker-

tausharjoituksia aktiivisesti!” 

Eräs 2: ”Mutta sotiminen on raskasta kun 

täytyy yöt rampata kytiksellä että löytyy-

kö vihollista.” 

Eräs 5: ”Onhan se vähän harmillista kun 

ahkerasta harjoittelusta huolimatta ei 

tule niitä taistelutilanteita.” 

Eräs 1: ”Ja kuitenkin se menee siihen, 

että suojaus on niin hyvä, että välttää 

vihollisen ja taistelut kokonaan.” 

Eräs 5: ”Vaikea valita vihollista ellei sen 

aseistusta pääse arvioimaan.” 

Eräs 4: ”Vihollista pitää huijata lumipu-

vuilla ja valkosen lipun valheilla. Sitten 

kun ne erehtyy lähelle niin käy kiinni.” 

Eräs 2: ”Niin. Täytyisi sotilaiden aina kul-

kea tykit tanassa.” 

Eräs 1:  ”Ei turhia taisteluita kannata 

käydä, kannattaa perääntyä ja valita 

uus.” 
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Atlaslaisten kannanotto Suomen ja yleisesti 

kaikkien maanpuolustukseen 

Tapahtui kerran eräs risteily, jolle osallistui eräitä atlaslaisia. Itämeri 

innoitti nämä eräät atlaslaiset pohtimaan Suomen turvallisuutta. 

Suomen puolustusvoimien uusi taktiikka oli syntynyt. Myös muut 

maat voisivat tiedustella puolustustaktiikoita, jos vain hinnasta sovi-

taan. Keskustelu on vuotanut Mantsalehteen luotettavalta lähteeltä. 

Eräs 1: ”Kyllä kokenut tykkimies tietää, 

että vihollisen torjuminen ei ole mikään 

naurun asia!” 

Eräs 2: ”Joo Eräs 1:llä on kyllä ihan erilai-

nen tuntuma tykkitaisteluihin!” 

Eräs 1: ”Niin siis mä vaan johdin niitä 

tykityksiä. Joutui siinä kuitenkin itekkin 

laukomaan esimerkin vuoksi. Sitten vaih-

doin mittauspuolelle, piti olla tarkka!” 

Eräs 3: ”Mittailitko omaa tykkiä vai mui-

den?” 

Eräs 2: ”Niin sää Eräs 1 olit siis vastuussa 

että lasti osui kohteeseen?” 

Eräs 1: ”Joo juuri siitä, Eräs 2.” 

Eräs 4:”Toivottavasti koeajoit myös mui-

den tykkejä. Pitäähän se nyt varmistaa 

että toimivat tosipaikan tullen.” 

Eräs 1: ”En varsinaisesti määritellyt maa-

lia, mutta kunhan varmistin että tykit 

osoittaa oikeeseen suuntaan.” 

Eräs 5: ”Kyllähän taisteluparin tykki täy-

tyy tarkastaa!” 

Eräs 2: ”Jos on tarpeeks iso tykki niin 

riittää että pommittaa sinne päin.” 

Eräs 1: ”Ja harjoitellessahan niitä tykkejä 

käytettiin vähän ristiin rastiin että ei sii-

nä yhteen kerenny kiintyä. Ette uskok-

kaan mikä homma siinä oli saada 12 

tykkiä sojottamaan tismalleen samaan 

pisteeseen!” 

Eräs 3: ”Mua silleen kansainvälisenä 

tyyppinä kiinnostaa nämä Nato-asiat, 

että otetaanko kansainvälisiä tykkejä 

mukaan puolustukseen?” 

Eräs 1: ”En tiedä onko kansainväliset 

tykit kuitenkin pikkusen liioittelua suo-

malaisten puolustusjoukkojen rinnalla..” 

Eräs 5: ”Se riippuu ihan tykin kotimaas-

ta!” 

Eräs 2: ”Esim japanilaiset, joilla on pienet 

tykit, jotka iskee nopeasti!” 
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Pikkuhiljaa paikallisväestöönkin on pääs-

syt tutustumaan ja onhan ne tsekit ihan 

kivoja. Etenkin vaihdon alussa yliopiston 

järkkäämä buddy system oli tosi kiva 

juttu –  vaihtarit voi hakea buddya, joka 

auttaa alkuun opinnoissa ja muissa käy-

tännön hommissa.  

Praha on siinä mielessä mahtava kau-

punki, että täältä on helppo reissata ym-

päri Tsekkiä ja Keski-Eurooppaa.  Kaikki 

maan kolkat tavoittaa muutamassa has-

sussa tunnissa eikä junat tai bussit mak-

sa juuri mitään veeärrän hintoihin tottu-

neelle. Hintatasosta puheenollen – olut 

on halvempaa kuin vesi eikä se vesikään 

kai niin paljoa maksa.. 

Voisin kirjoittaa kaikkea diipadaapaa 

siitä, miten Erasmus on opiskeluajan 

paras kokemus ja maailma on mahtava – 

niinhän se on mutta lähtekää itse ja ko-

kekaa! 

Terveiset Prahasta ja railakasta vappua!! 

Marika 

PS. Menkää Budapestiin!!!  Kuulin huhua 

että sinnekkin voi hakea vaihtoon. 

PPS. Anteeksi hoono soomi 

Henk.koht. tykkään tästä Prahan mantsan laitoksesta enemmän.. 
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Atlaslaisia hämmentää 
Mantsalainen on tottunut, että kaikella on syynsä ja seurauksensa. 

Mantsalainen on tottunut myös yllättäviin tilanteisiin ja tietää, että 

myös jotain odottamatonta voi aina tapahtua. Kaikkea ei kaikesta tie-

tävä mantsalainenkaan voi kuitenkaan sulattaa. Mantsalehti kokosi 

atlaslaisia hämmentäneitä asioita ja tapahtumia kaikkien ihmeteltä-

väksi. 

Tämä ei tarvitse edes sanoja. Teemukissa teemukissa. Hämmentävää. 
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Erästä atlaslaista on kovasti hämmentänyt ympäri Oulua vellovat monet 

erilaiset työmaat. Teitä katkotaan, taloja ja kauppoja puretaan eikä mistään 

kerrota kenellekään etukäteen.  

 

Yleistä hämmennystä atlaslaisten keskuudessa aiheutti hetken ajan kiltik-

sen suljettu käytävä, sekin työmaasta johtuva. Hetken jo näytti siltä että 

kiltikselle ei päästä ollenkaan! Onneksi työmaan läpi sai kuitenkin oikaista, 

vaikka tämäkin tieto saavutti atlaslaiset vasta sitten kun moni oli jäätynyt ja 

kastunut kierrettyään ulkokautta. 

 

Kun nämä hämmentyneet atlaslaiset pääsivät kiltikselle, niin sielläpä vasta 

hämmennyttiin. Uusi tietokone! Joka jopa toimii. Erittäin hämmentävää oli, 

että sieltä löytyi kaikki tärkeä ja tarpeellinen ja se oli vieläpä ihan hieno. 

 

Läpi lukuvuoden atlaslaisia on jaksanut hämmentää se, että amanuenssia 

vaihdettiin kuin sukkia. Monella oli varmasti käytössä kauemmin yhdet su-

kat kuin amanuenssi virassaan. Onneksi tilanne on nyt tasoittunut ja asiat 

ovat nyt hyvin. Mutta jaksaa se silti hämmentää. 

 

Erästä atlasherraa puolestaan hämmentää se, että hänelle ei ole tullut 

muutaman ryyppyreissun jälkeen ollenkaan krapulaa. Mitä onnen päiviä! 

Toinen atlasherra totesi vastineeksi, että häntä puolestaan hämmentää se, 

että hänelle tulee krapula ilman niitä ryyppyreissujakin. Onpas häämentä-

vää. 

 

Muita mainitsemisen arvoisia hämmentäviä asioita: Temptation island, yön 

yli jonotus vappubileisiin, Elastisen Super, tilastotieteen kurssista läpipääsy, 

haalarimerkki Oulun yliopistolta 55 op:n suorittamisesta och så vidare. 


