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 Miten meni, noin niinku 

omasta mielestä? 

Vilkaisin sivusilmällä kahvipöydälleni pinottua 

tenttikirjojen ja -prujujen vuorta ja jostain syvältä 

sielustani kummunnut ääni muistuttu etäisesti lä-

hinnä tyhjentyvää ilmapalloa. On se niin väärin 

opiskella silloin, kun voisi olla juomassa alkoholia. 

Ihan varmuuden vuoksi kolusin läpi kaikki kämppäni 

kaapit ja komerot, mutta harmikseni jouduin totea-

maan, että kasvonhoitotuotteiden ja antiseptin li-

säksi ainoa alkoholipitoinen juoma jonka onnistuin 

löytämään, oli reilu vuosi sitten ostettu korkkaama-

ton sake-pullo, joka edelleen kököttää maustehyl-

lylläni lähinnä esteettisten syitten takia. Yliopisto-

opiskelijoiden kirjoittamattomien ohjesääntöjen 

mukaiset wappu-valmistelut ovat selvästi jääneet 

tänä vuonna varsin puutteellisiksi. Suodakseni itsel-

leni edes hitusen sielunrauhaa vaihdoin taustahä-

lykseni Rattoradion wappu-soundit. 

Lukuvuoden lähestyessä loppua on myös hyvä kat-

soa taaksepäin mitä kaikkea onkaan (tai ei ole) saa-

nut aikaan kuluneen vuoden aikana. Miltä näyttää 

opinnot? Kuinka montaa tulikaan kerättyä pankkiin 

vuoden aikana; kuinka monta tenttiä jäikään rästiin 

kesäksi. Miltä näyttää pankkitili? Kääntyykö suu-

pielet ylös vai alas kun kirjautuu nettipankkiin ja 

muistaa kuinka perkeleen kallista viina on baarissa. 

Joko tänä vuonna herää henkiin jokaisessa meissä 

asuva pieni puistokemisti? 

Kuluneen lukuvuoden aikana on bailattu monet bi-

leet ja kännätty monet kännit (siinä sivussa ehkä 

vähän tehty sitä jotain opiskeluakin), mutta monelle 

vuoden mieleenpainuvimmat kekkerit lienevät ol-

leet Atlaksen kolmekymppiskekkerit. Kolmekym-

mentä alkaa olla jo suhteellisen kunnioitettava ikä, 

mutta vielä ei näy ryppyjä naamalla, vielä ei paina 

keski-iän kriisi ja vielä jaksaa tanssijalka nousta latti-

assa. Eiköhän bailata vielä toisetkin 30 vuotta. 

Mutta niitä juhlia odotellessa voidaan nostaa lasi/

tuoppi/pullo/tölkki/muki/??? ilmaan tämän vapun  

 

 

 

kunniaksi. Sarkastinen kiitos siitä, että satuit sun-

nuntaille tänä vuonna. Se siitä ekstra vapaapäiväs-

tä. 

Klara vappen med krana vatten! Sunnuntaina näh-

dään kenen jalat (ja maksa) kestää piknikille asti! 

Manstalehden toimitus kiittää ja kuittaa, syksyllä ta-

vataan taas! 

Jutta 
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Valtiattarenne kevät on sujunut oikein 

joutuisasti ja työntäytteisesti, kiitos ky-

symästä. 

Olen vihdoin tottunut kiltahuoneen uu-

teen ilmeeseen, joka tosin tulee kiltis-

työryhmän (allekirjoittanut ja muuta-

ma muu) aktivoitumisen myötä vielä 

muuttumaan. Ensi syksyyn mennessä 

luvassa on toivottavasti entistä enem-

män istuinalaa päivittäisille kahvitteli-

joille ja muille laiskur.. siis energiate-

hokkaille pohdiskelijoille. 

Vuoden kiireisin aika opintojen osalta 

alkaakin olla monilla ohi, siispä aika 

siirtyä muiden kiireiden pariin. On ni-

mittäin taas se aika vuodesta, kun We-

sibussijono valtaa 2T-oven edustan, lu-

ennoille saavutaan haalareissa ja kaikki 

Oulun Lidlit tyhjenevät halvasta kaljas-

ta. Tätä ainutlaatuista ajanjaksoa kut-

sutaan Wapuksi kaksoisweellä.  

Viriileimmät juhlistavat opintopisteiden 

vuosikertymää useamman päivän (tai 

kahden viikon) mittaisella bileputkella. 

Kaikilla ei ole aikaa tai kiinnostusta vas-

taavan mittakaavan karkeloihin, mutta 

kehotan silti jokaista ottamaan osaa ai-

nakin yhteen (1) vapaavalintaiseen 

wapputapahtumaan. Niitä on nimittäin 

moneen makuun ihan baarikemuista  

 

teekkarikuoron konserttiin, kirkkove-

nesoutuihin ja perinteiseen wappupik-

nikkiin asti. Keväinen kiintiöräntäsade-

kaan ei haittaa värikkäässä haalarihu-

mussa (ok, kyllä se ihan vähän vi-

tuttaa). 

Mutta näillä saatesanoilla, pitäkää 

hauskaa, huolehtikaa kavereista ja 

muistakaa käydä kaupassa ennen Vap-

pupäivää, voi tulla muuten lukittu ovi 

vastaan.    

    <3 Kristel 

 

 

 



6 

1.1.2017 on jännittävä päivä kaikille Ympäristöasiantuntijoiden 

keskusliitto YKL ry:n jäsenille ja ympäristöalan osaajille. Uusi 

vuosi tuo mukanaan uudenvuodenlupausten ja uusien kujei-

den lisäksi uuden liiton ympäristöalan opiskelijoille ja asiantun-

tijoille! Tuolla päivämäärällä aloittaa toimintansa Luonnon-, 

ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, jonka jäseniksi 

YKL:n jäsenet siirtyvät. Jäsenyyden siirtäminen YKL:sta Loi-

muun ei vaadi jäseniltä mitään erillisiä toimenpiteitä. Uuden 

liiton kaksi muuta perustajatahoa ovat Luonnontieteiden Aka-

teemisten Liitto LAL ry ja Metsänhoitajaliitto. 

Uuden liiton jäsenmäärä on noin 15 000, joista hieman alle 

3 000 on opiskelijoita. Akavan mittakaavassa uusi liitto on jä-

senmäärältään keskikokoinen. Jäsenmäärän kasvun myötä 

haemme myös parempia vaikutusmahdollisuuksia Akavan toi-

minnassa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 

Opiskelijatoiminnan näkökulmasta fuusio tuo paljon uusia 

mahdollisuuksia, kun jo tällä hetkellä tiivis yhteistyö liittojem-

me välillä voidaan iskeä oikeasti yhteen. Fuusion tarkoituksena 

on parantaa jäsenpalveluitamme ja mahdollisuuksiamme vai-

kuttaa edustamillamme aloilla. Uuden liiton opiskelijatoimin-

nassa kampustoiminnan määrää lisätään. Yhteistyö ainejärjes-

töjen kanssa on Loimu-liiton toiminnan kulmakiviä. Jos Loimun 

opiskelijatoiminta kiinnostaa sinua, ole tarkkana syksyllä, kun 

Atlas valitsee toimijoitaan vuodelle 2017. Luvassa on varmasti 

mielenkiintoinen vuosi, kun uuden liiton toimintaa sorvataan 

parhaaseen mahdolliseen muotoon. Loimun opiskelijatoimin-

nassa on vahva ”opiskelijalta opiskelijalle” –henki ja opiskelijoi-

den mielipiteitä kuunnellaan toimistolla herkällä korvalla. 

Näin kesätöiden kynnykselle on hyvä palauttaa mieleen työttö-

myyskassaan kuulumisen toimintalogiikka ja siitä koituvat hyö-

dyt. Työttömyyskassan kuulumalla vakuutat itsesi työttömyy-

den varalle. Toimintaidea on sama kuin esimerkiksi kotivakuu-

tuksen kanssa: maksat tasaisin väliajoin pienen summan rahaa 

vakuutusyhtiölle eli työttömyyskassalle, jotta he turvaavat tu-

losi, jos sinulle sattuu vahinko mistä et ilman vakuutusta sel-

viäisi, tässä tapauksessa työttömyys. Kun lohkaiset pienen 

osan vakaista tuloistasi, saat sillä varmuuden odottamattoman 

tilanteen varalle.  

Oheisesta kuvaajasta voit hahmotella sitä, minkä suuruiseen ansiopäivärahaan olet työttömyyskassan jäsenenä oikeutettu eri 

tulotasoilla. Huomaa, että Kelan peruspäivärahan suuruus ei kasva, vaikka tulosi kasvaisivat. 

Terveiset ammattiliitostasi: liittofuusion eteneminen ja 

työttömyyskassan hyödyt opiskelijalle 
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Maantieteen opiskelijoiden keskiansioilla kesällä 2015 (n. 

2030 €/kk) ansiopäivärahaa saa 1250 €/kk, joka on n. 550 

euroa enemmän kuin Kelan peruspäiväraha (n. 700 €/kk). 

IAET-kassan jäsenmaksu on 105 euroa vuodessa, joten jäsen-

maksut kuittaantuvat melko nopeasti takaisin jo lyhyen työttö-

myysjakson kautta. Ja jos työtilanteesi pysyy hyvänä, ei tuo 

105 euroa vuodessa ole kovin suuri menoerä tuloistasi. 

YKL:n opiskelijajäsenet voivat halutessaan liittyä työttömyys-

kassaan. Tämän voi tehdä samalla kun liittyy YKL:n jäseneksi 

tai myöhemmin täyttämällä uuden hakemuksen opiskelijajäse-

neksi, missä ilmoittaa liittyvänsä myös työttömyyskassaan. 

Liittyessäsi kassaan sinulla pitää olla voimassa oleva työsopi-

mus tai tieto siitä, milloin työsuhteesi alkaa. YKL:n jäsenet ovat 

vakuutettuja IAET-kassaan. Ammattiliitto ja työttömyyskassa 

ovat siis kaksi erillistä organisaatiota. Kassaan liittymisestä voi 

ilmoittaa YKL:lle etukäteen heti, kun tiedät minä päivänä työ-

suhteesi alkaa. 

Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, sinun täytyy olla työ-

tön työnhakija ja täyttää työssäoloehto. Huomaathan, että 

opiskelijana et voi olla työtön työnhakija. Työssäoloehto tar-

koittaa sitä, että sinun täytyy työskennellä vähintään 26  viik-

koa sen jälkeen, kun olet liittynyt työttömyyskassaan. Työajan 

on oltava vähintään 18 h/vko. Tarkastelujakso, jonka aika nuo 

työviikot tulee kerryttää, on normaalisti 28 kuukautta. Opiske-

lu kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa maksimissaan seitse-

män vuoden mittaiseksi. Kuukausipalkan tulee olla alan työeh-

tosopimuksen mukainen, tai vähintään 1173 €/kk. Jos teet 

töitä osa-aikaisella sopimuksella, lasketaan tuntipalkastasi 

täysi kuukausipalkka, mikä toimii palkkatasonasi työehtoa tar-

kasteltaessa. 

Jos haet ansiopäivärahaa, sinulla on todistusvelvollisuus työs-

säoloehdon täyttymisestä. Säilytä siis seuraavat dokumentit: 

palkkakuitit tai -todistus (saat sen pyytämällä työnantajaltasi), 

työsopimukset sekä työvuorolistat, jos työaikasi on työsopi-

muksessa alle 18 h/vko, mutta olet tehnyt yli 18 tunnin työviik-

koja. Myös yksittäiset työviikot kerryttävät työssäoloehtoa. 

Todennäköisin ajankohta lyhyelle työttömyysjaksolle on val-

mistuvista seuraava vuosi, joten työssäoloehdon täyttäminen 

opintojen aikana on erittäin suositeltavaa! 

Saat YKL:n toimistolta lisätietoja sekä liittofuusioon että 

työttömyyskassaan liittyen. Me olemme ainejärjestösi työelä-

mässä, jotta voit keskittyä työntekoon meidän huolehtiessam-

me työoloistasi! 

 

Henri Annila, YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattori 

henri.annila@ykl.fi, 050 343 8980 

www.linkedin.com/in/annila 

 

Loimu-liiton työstäminen on hetkittäin käynyt suunnistamises-

ta, kun yhteisiä tavoitteita ja toimitapoja on etsitty viimeisen 

vuoden aikana kolmen eri liiton toimijoiden kanssa. 



8 

White Indians Ykän pubissa 

 

Olin päättänyt mennä katsomaan White Indiansin ensimmäistä keikkaa kahteen vuoteen. Bändin perin-

teille uskollisesti keikka järjestettiin maineikkaassa Ykän pubissa. Tarkastaessani nopeinta reittiä keikkapai-

kalle yllätyin iloisesti; en ollut aikaisemmin tajunnut matkaa Ykän pubiin olevan vain 1200 metriä tietä pit-

kin ja alle 1000 metriä linnuntietä. 

 Erittäin nopean pyöräpyrähdyksen jälkeen saavuin Ykän pihaan. Ilta alkoi erittäin lupaavasti, sillä 

pihalla vastassa oli itse bändin solisti, Kati Moisala joka oli iloisen yllättynyt. Kuulemma viimeiset 20 baa-

riin tullutta olivat olleet mantsalaisia. 

 Astuessani sisään näin heti suuren määrän tuttuja ja suuntasin White Indiansin basistin(?) pöytäseu-

rueeseen. Paikan narikkapolitiikka oli ilahduttava, sillä mitään erillistä maksua ei ollut ja naulakoiden si-

jaan takit sai jättää biljardipöydälle. Nautin myös paikan sisustuksesta joka henki menneiden aikojen ro-

mantiikkaa ja rock-historiaa. Erityisesti minua puhutteli esiintymislavan oikeaan nurkkaan ripustettu, kah-

ta viidakossa raivoavaa metsänorsua esittävä seinävaate. Tosin jossain vaiheessa huomasin että seinä-

vaatteen nurkkaan oli kuvattu myös norsuille uhitteleva tiikeri. Kun tarkemmin ajateltuna norsujen korvat-

kin näyttivät melko pieniltä, päädyin lopputulokseen että teos esittääkin intiannorsuja Etelä-Aasian sade-

metsissä. 

 Illan pääesiintyjää odotellessa mielialaa nostattivat entisestään pöytäseurueeseen kantautuneet 

uutiset tulevista perhejuhlista. Tunnelma nousi entisestään kun odotettu pääesiintyjä nousi lavalle. Häpe-

äkseni en ollut tutustunut yhtyeeseen aiemmin, mutta tunnistin suuren määrän rock-covereita. Esiintymi-

nen oli joka tapauksessa antaumuksellista. Moisala soitti tamburiinia niin suurella vimmalla että joutui 

ottamaan rukkasen käyttöön. Myös yleisö oli vahvasti mukana ja kannusti esiintyjiä, erityisesti Olli Karjalai-

sen faniklubin Heinäpään osasto oli äänessä. Illan huipennukseksi lavalle nousi musikaalinen fani laula-

maan yllätysstemmoja bändin mukana. 

”Meno oli hyvä. Sain muistona kropan täyteen nimmareita. Permanenttitussin jäljet siirtyi-

vät selästä saunan lauteisiin ja saunassa on vieläkin siitä muistot. Hyvä keikka, menisin uudestaan ja suo-

sittelisin muillekkin. Ykän pubi ei vakuuttanut, liikaa hypetetty. En saanut turpaan, harmi. Pitäis ehkä käy-

dä kokeilemassa Dixonissa” Näin kommentoi musiikin ystävä ja Kala-Katin fani joka haluaa pysytellä ni-

mettömänä. 
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VAPPUGALLUP 

Katri                                                  Joni                             

Sima                                                 Lonkero 

Suvi                                                Jan                                                   Mikko 

Skumppa                                       Sima                                              Kunnon mättöpizza ja   

                                                                                                              rakkaudella tehty kotviini                                              

Mantsa-lehti tarjoilee 

lukijoilleen gallupin avul-

la selvitettyjä vappuvink-

kejä. Kysymyksiä oli vain 

yksi:  

Mikä on paras vappu-

herkku? 
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Vappuvinkki! 

 

Tuotearvostelu 

 

SCHO-KA-KOLA 

” Samalla nimellä kulkeva, samanmuotoisessa 

rasiassa möllöttävä ruskea kulta piti jo toisessa 

maailmansodassa natsit hereillä. Käytännössä 

Scho-Ka-Kola on kofeiinipitoista suklaata” 

 

Näin sanotaan SCHO-KA-KOLAsta. Mikä se siis 

on? Mitä se tekee? 

Se on suklaata. Yksinkertaisesti. Tuotteesta tarjolla sekä maitosuklaa versio 

sekä tummasuklaa. Neljän palan sanotaan vastaavan kofeiinimäärältään yhtä espressokupillista. Jäl-

leenmyyjä kuitenkin kyseenalaistaa tämän ja syyttää saksalaisia laihasta kahvista, sillä tuotetietojen 

mukaan suklaassa on kofeiinia 200mg / 100g. Kofeiiniriippuvuus saattaa syntyä jo kuulemma neljästä 

suklaan palasta.  

 

Miltä se sitten tuntuu? 

”Otin yhden palan. Hmm. Maistuu suklaalta. Vähän kahvilta. Sehän on itse asiassa aika hyvää! Sulaa 

suuhun, on pehmoista.” 

”Oho kello olikin jo yhdeksän. No, suklaatahan tämä vain oli. Ja yksi pala vain.” 

Kaksi tuntia myöhemmin.. 

”Normaalisti tässä vaiheessa iltaa väsyttää. Ei se kello varmaan olekaan vielä kovin paljoa. Pitäisikö-

hän sitä tehdä jotain järkevää vielä..” 

Kello puoli yksi yöllä.. 

”Joo-o, ehkä se oli se suklaa. Kyllä vain. Ei tämä muuten enää olisi mahdollista. Ei näin vanhat valvo 

muuten näin myöhään.” 

”Ei väsytä vieläkään.” 

”Ei muuta kun väkisin nukkumaan. Aamulla kouluun.” 

 

Mihin suklaata voisi siis suositella? 

Vappuun. Ehdottomasti. Ei väsytä. Tenttiin. Luennolle. Yölliseen esseen kirjoittamiseen pari tuntia en-

nen deadlinea. Suklaan voimalla jaksaa vaikka suoraa Tivolista L ykköseen.  
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Erään mantsalaisen tarina kandin teosta 

 

Kandin teko on  monelle mantsalaiselle se tuskainen ja kivinen tie läpi kirjakasojen ja kym-

menien artikkelien kohti vapautta. Tämä tarina alkaa Atlaksen kiltahuoneelta joskus syksyllä 

2015. Kandiryhmät ovat juuri käynnistyneet ja luonnollisena jatkumona tästä kiltahuoneel-

la keskustelu kääntyy kuin ihmeen kaupalla siihen mistä kukainenkin aikoo kandinsa kir-

joittaa. Liityin keskusteluun hetimiten ja laukaisin lonkalta että aion aikoa kai kirjoittaa spa-

tiaalisesta autokorrelaatiosta. Tämä oli virhe sillä vastaukseni aiheutti keskustelussa selkeän 

tauon jonka aikana minua katsottiin kuin uutta kuvaa Vesa Keskisestä kiltahuoneen seinäl-

lä. Olen tuon tilanteen jälkeen saanut eräänkin kerran selittää erinäiselle joukolle ihmisiä ja 

työkavereita kandini aihetta ja saan vastaani aina saman katseen. Tämä on saanut aikaan 

vahvan tunteen siitä että A. aiheeni on outo, ja B. minä olen outo koska aihe kiinnostaa mi-

nua.  

Spatiaalinen autokorrelaatio on sitä että lähekkäiset paikat tuppaa olemaan enämpi sa-

manlaisia erinäisten ominaisuuksia perusteella ku kaukana toisistaa olevat paikat. Tämä lie-

nee kaikille selvää?? Hyvä, eteenpäin sano mummo lumessa. Tämän kyseisen ilmiön voi-

makkuutta voidaan mitata hyvin laajalla kirjolla erinäkösiä matemaattisia kaavoja, mutta 

tärkeintä on se että näin vapun lähestyessä Sima on hyvää ja sitä on riittävästi, nämä kaksi 

asiaa korreloivat selkeästi jääkaappini sisällön kanssa. Mutta voidaanko yhdestä jääkaapista 

tehdä johtopäätös että kaikilla mantsalaisilla on a. hyvää ja b. riittävästi simaa jääkaapeis-

saan.  

Jos kahdessa lähekkäin olevassa jääkaapissa on riittävästi simaa, mutta toisessa sima on 

parempaa, ja kolmannessa etäällä olevassa on liian vähän simaa, mutta se on ihan helvetin 

hyvää, voidaan sanoa että siman määrä on positiivisesti spatiaalisesti autokorreloitunut, ja 

siman laatu taas negatiivisesti spatiaalisesti autokorreloitunutta. Tässä siis vappuinen esi-

merkki aiheesta spatiaalinen autokorrelaatio. Se on TÄRKEINTÄ MAAILMASSA JUST NYT.  

Simaisaa ja hyvää vappua koko porukalle.  

 

Ps. 16 sivua valmista ja 3 päivää dedikseen tätä kirjoitettaessa 

 

Juha ”Spatiaalinen Autokorrelaatio” Oksanen 
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Dr. Philin 
vuoden 2016 Wappu-horoskooppi: 

 

OINAS 21.3.-20.4. 
Vapun juomasi: Nobelaner-olut 

 
Vapun aloittamista ei aloitekykyisen ja itsevarman Oinaan kannata 

jättää viime tippaan! Juhliminen kannattaa aloittaa siis ajoissa, jotta 

Vapusta saisi mahdollisimman paljon irti. Tähän pätee kääntäen 

verrannollisuus: Mitä myöhemmin olet aloittanut opiskelut, sitä 

aikaisemmin pitää korkata! (Muistakaa vanhemmatkin opiskelijat 

olla hyvissä ajoin liikkeellä!) 
    Säästäminen kannattaa Oinaalla, sillä luvassa on odottamatonta 

rahanmenoa. Herätä siis sisäinen pullo-mummosi henkiin ja hamst-

raa kaikki mahdolliset pullot ja tölkit hyppysiisi panttirahojen toivos-

sa!  

 
HÄRKÄ 21.4.-20.5. 
Vapun juomasi: Gambina 

 
Vastoinkäymisiä luvassa! Jos sää ei helli, niin tölkki hajoaa, kaverit menee hukkaan tai olet juuri se 101. tyyppi Wesibussi-

jonossa ja et mahdu enää kyytiin… Leppoisaa ja aistillista Härkää tämä ei kuitenkaan hetkauta, sillä vapun ajan ikäviä sattumuk-

sia voi kompensoida synttäreitä juhlimalla! Se kannattaa. 
    Sumuisen vappuviikon huipentumana Härän tulee suunnata kohti Asematunnelin örinöitä tarkistamaan, että kaverit on hen-

gissä. Kaiken agression, mitä vastoinkäymiset tulevat aiheuttamaan voi purkaa helposti örisemällä ystävien ja tuntemattomien 

joukossa! 

 
KAKSOSET 21.5.-21.6. 
Vapun juomasi: Gin Lemon 

 
Vilkas ja monipuolinen Kaksonen on Vappu-hulinassa kuin kalat vesimiehessä konsanaan: Juhlahumu on siis ominta aikaa rel-

lestää, mutta on elintärkeää osata myös huilata välissä! Siis käytä aikaa bileiden lisäksi puistokaljoitteluun ja lepäämiseen, sillä 

liika juhliminen voi kostautua… Pidä kaiken varalta mukana mittanauhaa! 
    Wesibussissa varo kolmatta penkkiriviä! Jos tulee kuuma niin ehkäise hypertermiaa vähentämällä vaatteita. Muista nestey-

tys! 

 
 

RAPU 22.6.-23.7. 

Vapun juomasi: El Tiempo 

 
Alkoholin (tai yleisen vappuilmapiirin) sumentamaan järkeen ei kannata herkän ja tunteellisen Ravun luottaa. Vappuviikolla 

Rapu saapuu kuvainnolliseen tienristeykseen, ja pitäisi tehdä päätös kahden hyvän vaihtoehdon välillä. Tässä kohtaa pitää 

kuunnella sydämen ääntä! Nyt olisi aika keskittyä itseensä ja omaan hyvinvointiin, mikä voi olla haasteellista holhoavalle Ravul-

le. 
    Hiilihapot voivat olla kohtalokkaita, joten vappujuomat kannattaa pitää kyykkyviinien puolella (kts. Vapun juomasi). Runolli-
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 Hiilihapot voivat olla kohtalokkaita, joten vappujuomat kannattaa pitää kyykkyviinien puolella (kts. Vapun juomasi). Runollinen 

Rapu löytää Rattoradiosta henkisen rauhansa, ja urheilullinen taas kirkkovenesouduista. Hyppää seikkailuun! 
 

LEIJONA 23.7.-22.8. 
Vapun juomasi: Metsmaasikas-likööri 

 
Ongelmia horisontissa! Dramaattinen ja itsevarma Leijona kohtaa odottamattomia haasteita, jotka voivat pahimmillaan py-

säyttää juhlinnan. Kärsivällisyys laitetaan koetukselle, mutta kova työ palkitaan! Muista bailata kavereidesi kanssa. Edelliset illat 

ovat saattaneet jäädä lyhyiksi, mutta nyt on aika valvoa kellon ympäri ja yolotella urakalla. 
    HopLopissa voit päästää sisäisen lapsesi valloilleen ja joko unohtaa draamailut tai lyödä lisää vettä myllyyn ja diivailla oikein 

urakalla. Pallomeressä pidä huolta tavaroistasi, etenkin likööripullosi voi olla uhattuna! 

 
NEITSYT 23.8.-22.9. 
Vapun juomasi: Väkiviinaetikka 

 
Tarkka ja analyyttinen Neitsyt voi kokea ahdistusta vapun aikaan: 

Illan suunnitelmat ovat harvoin selvänä, joten stressi voi puskea pin-

taan. Kaikki on kuitenkin hyvin kun muistat pitää mukanasi vappujuo-

masi ja muovipussin likaisten baaripenkkien varalta. 
    Eksy baariin silloin kun se ei oikeastaan kiinnostaisi: Tulet tapaa-

maan hurmaavan ja hämmentävän hölmön, joka saa sinut sanatto-

maksi. Pidä pää kylmänä ja tanssiliikkeet kuumina niin saalista lohke-

aa! 

 
VAAKA 23.9.-22.10. 
Vapun juomasi: Kilju 

 
Seikkailullinen ja rauhaa rakastava Vaaka löytää uusia  

tuttavuuksia Vapun riennnoista. Teekkarikasteeseen kannattaakin suunnata katselemaan paljasta pintaa, ehkä ne uudet ystä-

vät ja muut tuttavuudet odottavat siellä! Optimistisuus on yleensä yksi Vaa’an luonteenpiireistä, joten vaikka sää ei suosisi niin 

suuntaa silti pihamaille. Kenties oletkin oikeassa paikassa oikeaan aikaan! 
    Velvollisuudet voit heittää romukoppaan: Kyllä ne uusintatentit tulee kesällä! Muista laittaa vappujuomasi käymään ajoissa, 

ettei vappu jää kuivanpuoleiseksi. Jos meno äityy liiankin kostean puolelle niin onneksi kumpparit ja pelastusliivit on keksitty! 

 

SKORPIONI 23.10.-22.11. 

Vapun juomasi: Euroshopper Päärynäsiideri Light 

Ryppyjä rakkausrintamalla! Yleensä intohimoinen ja voimakas Skorpioni on oikea tähtimerkkien Amor, mutta odottamattomat 

sattumat laittavat kapuloita rakkaisiin. (HOX ei kirjoitusvirhe, vaan sisältää vitsin.) Joskus kannattaa vain mennä virran mukana, 

sillä Atlaksen soutujoukkueessa on yleensä paikkoja vapaana. 
Virran mukana seilatessa ei kannata pelätä muutoksia tai luovuttaa. Voimaa Skorpioni saa edullisista alkoholivirvok-

keista, euron juustoista ja pirilaseista, niitä pitää aina kantaa “ironisesti”, vaikka oikeasti ne on sinusta tosi coolit.  

JOUSIMIES 23.11.-22.12. 

Vapun juomasi: Pontikka 

Suorasukainen ja idealistinen Jousimies keksii parhaat extempore-suunnitelmat. Vaakojen kanssa voi tulla turhaa kitkaa, joten 

valitse kaverisi viisaasti! Muista lukita vastauksesi! Idealistisuus voi joskus olla kohtalokasta, mutta nyt kuun asennot kertovat, 

että se on hyvä idea. Ai mikäkö? No just se! 
    AAAK on Jousimiehen avain onneen! Etkojen ja jatkojen tärkeyttä ei kuitenkaan pidä unohtaa, sillä etkoilla liikkeelle lähtevä 

miellyttävä tapahtumasarja jatkuu aina bileiden yli jatkoille asti. Kenties seuraukset ovat vielä kauaskantoisemmat, se on sinun 

omista voimavaroistasi kiinni! Kiinnitä huomiota rantapalloon! 
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KAURIS  22.12.-19.1. 
Vapun juomasi: Blue Nun Gold Edition-kuohuviini 

 
Onni suosii rohkeaa! Vaikka Kaurista yleensä kuvaillaan kurinalaiseksi ja perinteiseksi, niin nyt kannattaa ylittää omat muka-

vuusrajat. No pain, no gain. Jos riskinottaminen pääsee unohtumaan, voi vappu päättyä Toripolliisin tai oikean polliisin huo-

maan. Nyt varovaisuus ei kannata! 
    Jos selviät vappupiknikille asti, voit onnitella itseäsi ainakin haalarimerkistä. Ja siitä, että olet ainakin suht hengissä. Tähän 

tilaisuuteen kannattaa säästellä vappujuomaasi (kts. yllä), sillä opiskelijan varat tuskin riittävät useampaan fiiniin pulloon. Jos 

riittävät, niin hyviä varallisuutesi sijoituskohteita ovat mm. kiltiksen morkkisrahasto ja WWF. Luota meihin. 

 
VESIMIES 20.1.-19.2. 
Vapun juomasi: Koskenkorva 

 
Vesimies on perinteinen vappusankari: radikaali, kekseliäs ja kansainvälinen. Tänä vappuna et pelkää tehdä tuttavuuksia tiede-

rajojen yli, mikset kokeilisi vaikkapa lempiväreihisi sonnustautunutta haalarihyypiötä? Jos joku aiheuttaa turhaa päänvaivaa, 

jätä se (demi.fi, 2016). Saat odottamattoman tarjouksen, muista tässä tilanteessa että laatua ei yleensä saa halvalla. 
    Reiveihin kannattaa mennä irrottelemaan, mukanaan kengännauhat, joilla irronneet palaset sitten voi solmia takaisin ko-

koon. Ehkä löydät jopa nauhalta kadonneen kengän.  
 

KALAT 20.2.-20.3 

Vapun juomasi: Cosmopolitan 

 
Haaveiluun helposti sortuva Kalat on odottanut vappua jo hyvän aikaa. Turhia pilvilinnoja ei kannata kuitenkaan rakennella, 

sillä ihminen menneisyydestä tulee ne helposti romuttamaan. Kuitenkin jalat maassa pitäminen ei ole ollenkaan huono vaihto-

ehto, sillä käsillä käveleminen on vaikea taitolaji. 
    Vappusaunassa tulet erityisesti juttuun Rapujen ja Kaksosten kanssa, sillä heidän mukana saapuu lupaus kesästä. Viisautta on 

olla välillä hiljaa, mutta anna äänesi raikua örinöissä. Et tule kaipaamaan sitä piknikillä.  
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Graafikon teatteripäiväkirja. Osa 1. 

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tai oikeastaan vain 

synkkä. No, ei se oikeasti ollut edes kauhean synkkä. 

Yö nyt kuitenkin. Jalkaan sattui saatanasti, mutta 

hyppäsin silti pyörän selkään. Taivaalla näkyi revon-

tulia. 

Aamu. Niskaan sattuu. Mitä tapahtui? Ai niin, mat-

kustin punaisella kaksikerroksisella bussilla Helsin-

kiin. Taas. Mistä saa kahvia? Väsyttää. Unohdin villa-

sukat työpöydälle. Jalkoja palelee. Miksi täällä on jo 

näin keväistä ja aurinkoista ja nättiä? Missä on ilmai-

nen vessa? Pitää vaihtaa vaatteet. Miksi jalkaan 

sattuu näin paljon? Eikö mun pitäisi etelän vetelänä 

ja tietää näitä asioita. 

Aurinko paistaa. Miksei mulla ole aurinkolaseja mukana? Laukussa on purkki Nutellaa. Haluan syödä sen, mutten 

saa. Forumin yläkerrassa on vessa. Mekko päälle ja menoksi. Ai suatana tää jalka. Vihdoin sitä kahvia. Ja vähän aa-

mupalaa. 

Olen syönyt. Missäs voisi ladata puhelinta? Raahaudun Kamppiin. Siellä on uusia hienoja istumapaikkoja ja pistorasi-

oita. Jaaha. Tämä pistorasia ei toimi. Ei sitten. Kello on kohta 12. Voisin liikkua teatterille. 

Istun eturivissä. Tiesittekö että valkosipuli sopii soppaan ja pannariin? Ja että juutalaiset vampyyrit eivät kavahda 

ristinmerkkiä? Minä tiedän. Olen nähnyt nämä tanssivat verenimijät Helsingissä nyt 12 kertaa. Pari tuntia ja sitten 

mennään 13. kerrassa. Säälittävää. Näyttelijätkin tunnistavat ja vilkuttavat lavalta. Melkein hävettää. Enää ei ole Nu-

tellaa. Meni naispääosan esittäjälle lahjaksi. Olisin voinut itsekin syödä sen. 

Akku meinaa loppua. Yöllä pitäisi päästä taas bussiin. Missä mää olen? Tuollapäin on kaiketi Kamppi. Kävellään 

sitten. Jalka ei tykkää. Pakko päästä istumaan. 

Pistorasia joka toimii! JES! Selviän ehkä. Syön hampurilaisen. Kauppurista saisi parempaa. Takasin teatterille. Taas 

näyttelijät vilkuttavat. Edelleen hävettää. Mikki Hiiri on verihädässä. En pyllyt - yllyttänyt! - yhtään ketään. Nutella on 

hyvää, mutta ei pidä sanoa ei korviksillekaan. Mahtuuko näyttelijä matkalaukkuun? Jalkaan sattuu ihan saatanasti. 

Riennetään mäkeä alas ja suoraan bussiin. Edessä on odotus ennen seuraavaa bussia. 

Öinen Kamppi. Tällä kertaa kukaan ei tule kännissä pyytämään euroa, että saisivat vessan oven auki. Eikä kukaan 

ihmettele kun juon vettä. Joku idiootti polttaa tupakan sisätiloissa. Vituttaa. Väsyttää. Jalkaan sattuu. Ensi viikolla 

YTHS. Saisikohan kepin? 

Taas bussissa. Viltti päälle, kuulokkeet korviin ja takasin Ouluun. Tekisikö kämpille päästyä valkosipuliperunoita? Joo. 

Millon voisin mennä uudestaan katsomaan tätä? Varmaan Wappusaunan kanssa päällekkäin. Ja wappuviikolla vielä 

kaksi kertaa! Hullu mikä hullu! 

Lopputulema. Kannattaisi sinunkin tanssia vampyyrien kanssa. Ai niin, et sää ehdi enää, kun proggis menee kiinni 

27.4. Menee wapun kanssa päällekkäin. Syökää kynsilaukkaa. Minä lähden taas keskiyön juhliin, niin saavat Helsin-

gissä imeä verta. 

Graafikon teatteripäiväkirja jatkuu jos on jatkuakseen. 

Kreivi von Krolock tekee graafikostanne vampyyrin. Apua. 
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Tragediaa, komediaa ja 

tragikomediaa 
Kuvat by: Lasse Rautio 

Shakespeare kirjoittaa: ”Ollako vai eikö olla?” ; 

Speksiläinen miettii: ”Parempi olla, koska vastaaval-

ta tulee piiskaa jos nyt sairastun.” 

Niinhän siinä kävi, että eräänä syksyisenä päivänä 

fuksisitsien jälkeen, kun veren alkoholipitoisuus oli 

hieman normaalia korkeammalla, speksikierteeseen 

imeytynyt ystäväni kääntyi katsomaan minua ja sa-

noi että ylihuomenna on casting ja minun kannattai-

si hakea näyttelijäksi. Vastaus oli lyhyt ja napakka: 

”Ei helvetissä.” Never say never, vai miten se oli. 

Lauantaina seisoin kässäri kädessä lukemassa replo-

ja ohjaajalle ja viikon päästä tajusin myyneeni sielu-

ni seitsemäksi  kuukaudeksi teatterille. Oho. 

Kun yleisö saapuu pikisaliin, on siellä kaikki valmiina. 

Bändi soittaa, staget seisovat lavan reunassa haala-

reissaan, lavasteet on aseteltu just eikä melkein, 

esiintyjät vetävät verhoissa viimeisen kerran syvään 

henkeä. Nyt sitä mennään. Lavalla kulminoituu yli 

sadan ihmisen vuoden mittainen uurtaminen. On 

hajoiltu, hajotettu proppeja ja niveliä, menetetty 

unta ja stressattu. On naurettu, itketty, huudettu ja 

kaikkea siltä väliltä – joskus kun ohjaaja käski.  

Speksi koostuu 

pienistä palasis-

ta. Lavalla näky-

vä jälki on vain 

murto-osa siitä 

kaikesta työstä 

mitä on sydän-

verellä vuoda-

tettu speksin 

eteen kuluneen 

vuoden aikana. 

Yleisölle tarjotaan vain parasta. Se mitä tapahtuu 

kulisseissa, jää kulisseihin. Stressi ja väsymys, nyr-

jähtäneet nivelet, yllättävän sairastumiset tai esiin-

tyjän ruokamyrkytys – sitä ei tuoda lavalle.  

Kun itse olin katsomassa speksiä viime vuonna, vas-

ta kumarrusten aikana tajusin, kuinka suuri porukka 

yhden speksin rakentamiseen tarvitaankaan. Tänä 

vuonna olen itse ollut osa tuota suurta poikkitieteel-

listä porukkaa. Tuijotellut samoja naamoja hyvinä ja 

pahoina päivinä, oppinut hillittömän kasan nimiä, 

ruokavalioita ja hajotuksesta kumpuavia vitsejä. 

Neljä kertaa vuoden aikana ollaan vallattu Kaijon-

harjun nuorisotalo viikonlopuksi, räimitty speksiä 

kokoon aamu kymmenestä ilta kymmeneen molem-

pina päivinä ja hyvällä tuurilla ehkä nukuttukin siinä 

välissä. Teatterin lavalle tultaessa retkipatjoista, pa-

perirullista ja paskasta akustiikasta on tultu aika hel-

vetin pitkälle. Matka on pitkä ja kivinen. Vanne kiris-

tää päätä, mutta jostain syystä silti jaksa olla haus-

kaakin. Mitä helvettiä? 

Sanonta kuuluu, että speksiläinen ei koskaan valmis-

tu. Teatterin verhojen takaa paljastuu samat naa-

mat vuosi toisensa jälkeen. Kerran speksiläinen on 

aina speksiläinen. Vaikka välittä on väsyttänyt, va-

jottanut ja vituttanut, niin silti voi viimeisen esityk-

sen jälkeen katsoa kulunutta ja speksivuotta ja 

miettiä kuinka helvetin hienojen ihmisten kanssa on 

päässyt työskentelemään. Omaa ja muiden mielen-

terveyttä ja elämän valintoja on ehtinyt ihmettele-

mään monta kertaa vuoden aikana, hulluutta tämä 

on. Ens vuonna uudestaan. Tästä ei millään vieroi-

tuksella päästä eroon. 

 T: Orvokki, eiku! 
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Fanfic: Lempeä hevosenkengän varjossa 
(***K-18***) 

 

(Täs fanficis on nimet muutettu ettei kukaan pahoita miel-
tään. xD) 

Mun perhe ja mä saatiin kerran loistoidea. Otetaan meidän 
asuntovaunu ja mennään maailman parhaan suomalaisen kylä-
kaupan leirintäalueelle viikoks tsekkaan meininkejä! Mahta-
vaa! Täst tulee viel siistii! Ei muut ku kamat kasaan ja me-
noks! 

 

SKIP 5,5h (eli aika joka menee Turust kyläkauppaan asunto-
vaunu perässä kahen ABC-pysähdyksen kera lol.) 

 

Viimein peril! Siis tää mesta on ihan sikasiisti! Tääl on vaikka 
kuinka paljon keski-ikäisiä ihmisiä asuntovauineen ja –
autoineen! Kyl tääl kaltaiseni nuori, juuri 18 vuotta täyttä-
nyt, kundi varmaan viihtyy! 

 

SKIP 15 min 

 

Oon kyläkaupan kaiken kattavalla levyosastolla kun silmieni 
eteen aukenee näky, jollaisesta en olisi osannut unelmoida-
kaan. Edessäni oleva mies on kuin veistos. Eikä mikä tahansa 
veistos, vaan oikea kreikkalainen jumalveistos. Sellainen, 
jolla on lehti pippelin päällä. Mä mietin hetken, et kuka tää 
hunkki oikein on, mut sit mä tajuun. Sehän on kauppias itse. 
Esa. Juuri sellaisena kuin oon hänet Muurin kyläkauppa tele-
visio sarjassa nähnyt. Mikä charmantti herrasmies! Ei lain-
kaan sellainen öykkäri, joka menisi kännissä television puhe-
ohjelmaan nolaamaan itsensä. En aiemmin tiennyt olevani 
kiinnostunut miehist mut vissiin sit oon (lol :p). Kerään het-
ken rohkeutta ja suuntaan kohti Esaa. 

 

Mä: Moi ootsä Esa? 

Esa (matalan seksikkäällä karjun äänellään): Morjesta. Oon-
han mää. Mikäs sun nimes on? 

Mä: Ai etsä tiedä kuka mä oon? Mä oon kaikkien aikojen nuo-
rin yli 100 000 albumii myyny artisti. 

Esa: Aijaa joo sää ookki se tyyppi! Kuule, kiinnostaasko sua 
nähdä mun Suomen isoon Aku Ankka –kokoelma? Mää oon 
siitä melekoosen ylypiä. 

Mä: No tietty kiinnostaa, ketä ny siis ei Aku Ankat kiinnos-
tais? 

 

SKIP 20min. 

 

Keskustelumme jälkeen ostin vielä pullon colaa ja jouduin 
jonottaan 15 minuuttii (siis ihan kauhee ryysis siel kassoil 
lol). Sit mä kävelin kaupan vieressä olevaan kartanoon, jossa 
Esa asuu. Tää kartano ja sen pihapiiri on tosi siistei. Esal on 
tosi hyvä maku näis jutuis. Ei oo lainkaan mauttomii ykssarvi-
sii tai muuta kauheet pihalla. Painan ovikelloa. Esa tulee 
avaan oven. 

 

Esa (jumalaisel bassoäänellään jälleen mm): Morjestaa. Tulit-
han sää viimeenki. Tuu peremmälle ja oo kuin kotonas. 

Mä: Kiitos. 

Esa: Oottele hetki täs niin mää käyn vähä vaihtamas vaat-
teeta. Ei oo mukavaa olla työvaattehis kotona. 

Mä: Ok. 

  

Löydän tieni huoneeseen, jossa Esa pitää aarretaan. Näen 
edessäni niin paljon Aku Ankkoja etten ole koskaan eläissäni 
nähnyt. 

 

SKIP 20min 

 

Viimeinkin Esa tulee makuuhuoneestaan. Voi luoja mikä näky! 
Oh la la! En osannut odottaakaan, että Esa tarkoitti koti-
vaatteillaan kolme numeroa liian pieniä speedoja. Näky on 
kutkuttava ( ;-) ). Esa alkaa esitellä kokoelmaansa. Ennen 
pitkää Esa kuitenkin pillahtaa kontrolloimattomaan itkuun. 

 

Mä: ESA! Mikä on hätänä? Onks kaikki ok? 

 

Esa: Mikään ei oo ookoo! Mää en normaalisti kertoosi tällääs-
tä juttua muille ku juorulehtien reportteriille, mutta sää 
vaikutat näin pualen tunnin tuntemisen jäläkeen niin rehriltä 
tyypiltä, että mun on aivan pakko päästä vähän sulle tuntoja-
ni purkamaan. 

 

Lattialla sikiöasennossa volottava iso mies liian pienissä 
speedoissa on vastustamaton näky. En voinut kuin kuunnella 
mitä Esalla oli sydämellään. 

Esa: Mää olin aiemmin sellaasen afrikkalaasen emännän kans, 
mut sitte mää menin laittamahan sellaasen tilikan ruskiaa 
kastiketta vessan pönttöhön ja se jostaan syystä sitte suut-
tu ja lähti. Vei helevetti mun autonki. Sellaasen Tojotan. 

Mä: Sii oo äm gee mikä biatch. Suuttua nyt yhest kastiketil-
kast. Älä huoli Esa mä oon sun tukena. Muhun sä voit luottaa. 
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 Esa: Sää oot kyllä kultaanen nuari miäs. Kuule, mullon jo heti 
palijo parempi olo. Mä tuun takuuvarmasti korvaamaan tän 
sulle. 

Mä: Mitä sä nyt ei sun mitää… 

Esa (keskeyttäen mut): Tuu sulukemisaijjan jäläkeen tuonne 
kyläkaupan ravintolaan. Mullon sulle torella isoo yllätys. Mää 
jätän sulle oven auki. 

Mä: Okei mä tuun!! (Esan ylipienet Speedot ovat antaneet 
minulle jo jotain osviittaa siitä mikä tämä iso yllätys voisi olla 
lol)! 

 

Mä: Okei mä tuun!! (Esan ylipienet Speedot ovat antaneet 
minulle jo jotain osviittaa siitä mikä tämä iso yllätys voisi olla 
lol)! 

 

SKIP 8h 15min 

 

Lähestyn sovittua ravintolaa. Minua jännittää valtavasti. Niin 
kovasti, että jouduin käymään kolmesti ripuloimassa ennen 
lähtöä. Saapuessani ravintolaan huomaan että siellä on pime-
ää. Tunnistan varjojen muodoista kuitenkin, että ruokasalin 
kulmassa on Esan toinen kokoelma. Maailman suurin kokoelma 
yhden kopeekan kolikoita. Niitä on miljoonan kopeekan arvos-
ta. Se tekee nykykurssilla 116,15 euroa. Näky on silti usko-
mattoman henkeäsalpaava. Mä alan miettii, että missä se Esa 
oikein luuraa, mut sit hoksaan pöydän jolla on kynttilöit, lau-
tasellinen uuniranui ja lappu, jossa lukee selvästi Esan kä-
sialalla ”Mää tuun ihan pian, syö orotellessas”. Alan syömään. 
Ranut on uuniranuiks tosi hyvii. Kuulen takaani askeleita. Jo-
kin suuri ja lämmin kietoo kätensä ympärilleni ja kuiskaa kor-
vaani matalalla äänellä. 

???: Mukava kun tulit, kultaseni. Tänä iltana kaikki toiveeni 
tulevat toteen. 

Mä: Kuka hitto sä oot!?!?!? 

 

Mä ponkaisen seisoon ja käännyn. Näen edessäni suuren hah-
mon, jolla on päässään pilailupuodin hevosnaamari, päällään 
Aku Ankan nuttu, liian pienet speedot ja Nokian kumisaap-
paat. Tunnistan hahmon speedojen etumuksen pullistuman 
perusteella Esaksi. 

 

Mä: Esa! Senkin pervo! Ota tuo hevosnaamari päästäsi ja suu-
tele minua! 

 

Esa murisee kuin karhu, ottaa hevosnaamarin päästään ja 
syöksyy hiukset pörrössä luokseni. Esa suutelee kaulaani, 
kouraisee minua kovasti perseestä. Niin kovasti että melkein 
sattuu, mutta minuun ei tee kipeää, koska olen kova jätkä ja 
adrenaliini virtaa suonissani. Sujautan käteni Esan speedojen 
etumuksesta sisään. Käteeni osuu rullalle kääritty villasukka, 
mutta löydän housuista myös Esan miehuuden. 

 

Mä: Esa! Ota mut kuin eläin! Silleen hellästi että perse repee! 

 

Esa ei sano sanaakaan, vaan tarraa kädestäni kiinni. Esa vetää 
minut kädestä kopeekkasäiliön luo. 

 

Esa: Mää oon halunnu tehrä tän jo torella pitkään!!! 

 

Sitten Esa ottaa luonnontaskustaan vasaran ja kumauttaa 

kopeekkasäiliön lasin rikki ja kolikot alkavat valua kilisten 
ruokasalin lattialle. Heittäydymme Esan kanssa kierimään 
kylmään käteiseen suudellen ja toisiamme kourien. 

 

Mä: Esa! Mä rakastan sua! Ota mut! 

Esa: Ok. 

Sitten seurasi akti, jossa ei liukastusvoidetta säästelty. Ra-
kasteluaktimme sisälsi muun muassa seuraavia: 

-anaalifistausta 

-tavallista anaalipenetraatiota siittimellä 

-ruoskimista 

-kahleita 

-eritteitä 

-suuseksiä 

-suuseksiä ja eritteitä 

-lasinsiruja 

-steariinia ja tykkinuuskaa siittimessä 

 

Ja mitä muit näit ny on, kyl te tiiätte varmaan, lol. 

 

SKIP 15 vuotta 

 

Ollaan oltu ny Esan kanssa naimisissa vuosia. Ollaan tosi on-
nellisii. 

 

THE END xD 

 

-kawaiifanficgirl_04 
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Tämänhetkistä tutkimusta mantsalla 

Toimitus selvitti mitä tutkimusyksikössä todella tutkitaan. 

”Suoluonnon monimuotoisuuden mallintaminen” 

 

”Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: 

geohasardit ja infrastruktuurit” 

 

”Ilmansaasteiden, siitepölyn ja lämpötilan vaikutus 

astman ja allergioiden esiintymiseen muuttumassa 

ilmastossa” 

 

”Geodiversiteetin käyttö biodiversiteetin kartoituk-

sessa ja arvioinnissa” 

 

”Terveyspalveluja Suomessa tarjoavien palveluyksi-

köiden paikantamisen ja hälytysajojen kohdentumi-

sen analyysi (TEPA)” 

 

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkko 2025” 

 

”Fyysiseen aktiivisuuteen ja vähäiseen liikuntaan 

johtavat tekijät ja elinaikaiset kehityskaaret keski-

iässä (Determinants and lifecourse trajectories of 

physical activity and sedentary behavior at midlife)” 

 

”Sähköautojen latauspisteiden potentiaaliset sijoi-

tuspaikat (SALPOS)” 

 

”Terveet tukipalvelut - Tehokkaat, käyttäjäkeskeiset 

ja skaalautuvat tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien 

terveyspalvelujärjestelmissä” 

 

”Vakavien traumojen ennuste ja hoito Pohjois-

Suomessa sekä HEMS-toiminnassa Suomessa” 

”Liikuntapaikkojen saavutettavuusindeksi (LINDA) - 

Liikuntapaikkojen saavutettavuus väestö- ja liikenne-

verkkoaineistot yhdistävässä paikkatietotarkastelus-

sa” 

 

”LIFEPeatLandUse” 

 

”Ilmansaasteiden, siitepölyn ja ulkolämpötilan vaiku-

tus astmaan ja allergioihin muuttuvassa ilmastossa 

APTA” 

 

”Valtakunnallinen metsämaiseman herkkyysluoki-

tus” 

 

”Terveyspalveluiden saavutettavuus ja sijainnin opti-

mointi Suomessa” 

 

”Oikeudenmukaisuuden maantiede” 

 

”Verkostojen maantieteet” 

 

”Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti” 

 

”From heterogeneous worlds: western privilege, 

class and positionality in the South” 

 

”Global Change: Biogeographical and geomorpholo-

gical perspectives” 
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MINDFULNESS—Tyyntä myrskyn edellä 

Vappuna puskee helposti stressi päälle, kun bileitä olisi joka illalle, viimeiset tentit pitäisi suorittaa ja kra-

pulakin vaanii nurkan takana. Ei hätää! Suuren suosion saavuttanut värittäminen on saanut palstatilaa 

myös Mantsalehdestä! Tutkimusten mukaan (ähde?) värittäminen rauhoittaa ja rentouttaa mieltä. Rentou-

du siis tämän aukeaman avulla ja virittäydy rauhallisin mielin uusiin bileisiin.  
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Sanottua 

 

Mantsalainen 1: ”Sää oot käyny niin monissa jännittävissä  

paikoissa niin, miks sää meet Berliiniin?” 

Mantsalainen 2:” Koska on mantsamökkeily.” 

 

 

”Tänäänkin on pää kipeä, mutta nyt selvii 400 grammalla buranaa.” 

- Mantsalainen kännissä 

 

 

"Mä haluan atlaksen kannatusjäseneksi, koska mä niin tykkään mantsalaisista"  

- eräs mieshenkilö Atlas-Sigma-sitseillä 

 

 

"Me muodostetaan tämmönen pehmeä terapiarinki kaikille itkuisille!"  

- Kaksi rehevää mantsatarta lohduttamassa Atlas-Sigma-sitseillä 

 

 

"Tämä kaavakuva on vanha ja huono/yksinkertainen, mutta se onkin maantietei-

lijän väitöskirjasta." 

- Professori eliömantsan luennolla 

 

 

"-- Odysseiassa se loihti miehet sioiksi, mutta nykyään siihen ei velhoja tarvita." 

- Samainen professori iskee jälleen 
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                     -Hyvinvointia metsästä 
 

 
Metsäpohjola on jäseniään palveleva yhteisö, joka 
tuottaa metsänhoito-, metsästys- ja virkistyspalveluita se-
kä edistää metsien kestävää ja kokonaisvaltaista hyödyn-
tämistä. 
 
Toimialojamme ovat metsänhoito-, riistanhoito- ja met-
sästyspalvelut. 
 
Tavoitteenamme on tarjota työmahdollisuuksia metsien 
monikäytöstä kiinnostuneille luonnontieteellisten alojen 
opiskelijoille. 

 
www.metsapohjola.com 

+358 445 556 640 
 

 

 


