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klo 13:01, Ideapark Ritaharju
Kaupassa on liian monta puhelinta.
Valitsen yhden ja ostan. Maksoi enemmän kuin luin hintalapusta. En jaksa
välittää. Pitää saada toimitus kiinni.

Täysin
tavanomainen
taittoviikko
tiistai 5.2.

klo 14:02, Kiltakommuuni
Toimittajat on vääntänyt haastiksia ja
kansikuvia ja palstoja. Tunnen ylpeyttä.

10:52, Yliopisto
Toimituksen sähköpostiin on tullut
vain yksi juttu. Mitä helvettiä.

klo 15:30
Taittoprosessi kuulostaa urheiluselostukselta, jossa toimittajat reagoivat joka
tekstikentän tai kuvan puolen millin
siirtoon uskomattomalla energialla. Ei
tätä saatana taaskaan saa näyttämään
mitenkään järkevältä, mutta yritetään.

torstai 7.2.
klo 16:53, L1
Ulos tenttisalista. Vituiks meni. Voisi
ottaa sivistyneesti muutaman oluen.
klo 21:31, Letkunpuiston Helmi
Kännykkä lentää pers-taskusta komealla
kaarella vessanpönttöön.
Ei hätää, kotona on riisiä.

klo 16:53-18:15
Psykoosit tulilla. Sivut pomppii mihin
sattuu. Toimituksen mielenterveys
rakoilee. Napsitaan kuvia kiltiksestä
naamastoon. Mistä saa vanhaa kunnon
text arttia? powerpointista.

perjantai 8.2.
noin klo 04:53, päätoimittajan asunto,
makuuhuone
En tiedä mitä kello on. Kaksi neljästä
vanhasta kännykästä osoittaa elonmerkkejä, mutta ei sitten kuitenkaan.
Pärisee. Aukaisen TV:n tietääkseni onko
se aamukahdeksan niin kuin luulen.
YLE ei esitä ohjelmaa.

klo 18:25
Ei muistikuvia. Grafiikkaa syntyy
(ks.s. 10). Kaikki ovat hysteerisiä.
sunnuntai 10.2.
klo 11:26-14:57,
päätoimittajan asunto, sänky
Tutkin tunteja Ryhmä Hau metaa.
Fasistinen lastensarja. Aamulla klo 8:30
luento. En ole lukenut sinne tarvittavia
viittä artikkelia. Lehden PDF
toimitukselle tarkistettavaksi son valamis.

klo 08:01, päätoimittajan asunto, eteinen
RTK:n Huolto_ukot pimputtaa ovikelloa. Avaan oven possupyjamissani ja
pyydän äijiä odottamaan, että vaihdan
jalkaan housut, jotka pysyvät ylhäällä
ilman toisen käden avustusta.
Öllöttää.

- Salli, puikoissa myös kaudella 2019
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yhdenvertaisuussuunnitelman muodossa.
Toisena suurena muutoksena tulee ympäristön huomioon ottaminen toiminnassa.
Toivottavasti näiden suunnitelmien ansiosta ainejärjestömme pääsee entistä kestävämmälle tasolle.

Muutosten tuulet

”Ajankohtaista,
jotain
ajankohtaista,
jotain...” – Kirjoittaessani tätä aina rakkaalla kiltahuoneellamme pohdin mitä
tässä pitäisi oikeasti sanoa? Mitä asioita
pitäisi käsitellä? Onko esiin noussut
tärkeitä huomioita alkuvuodesta? Lopulta
eräs sana nousi esiin: Muutos.

Vaikka teemme hienoja suunnitelmia, niin
karu tosiasia on, että suunnitelmia täytyy
myös noudattaa. Siksi toivoisinkin runsasta osallistumista keskusteluun siitä, mihin
suuntaan ainejärjestömme jäsenten hyväksi tehtäviä suunnitelmia pitäisi viedä.
Vielä enemmän toivon sitä, että jokainen
meistä myös noudattaisi niitä. Niiden
avulla kuitenkin on tarkoituksena taata
jokaiselle meistä hyvät opiskeluvuodet.

Muutos, sana, mitä kohtaan ainakin itse
tunnen syvää viha-rakkaussuhdetta. Muutos ihastuttaa, kun siitä näkee olevan itselleen hyötyä, mutta kun se tuhoaa kuplan,
niin vihastus ja jopa raivo nousee esille.
Muutokset, jotka tuovat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ovat kuitenkin muutoksia,
jotka ovat toivottuja.

Tietenkin muutoksessa meidän täytyy
myös tunnistaa meidän omat hyvät perinteemme ja säilyttää ne. Myös tässä toivoisin keskustelua: mitä erityisen hyvää meidän toiminnassamme on ollut ja miten
varmistamme niiden säilymisen? Näissä
asioissa, ja muissakin Atlasta koskevissa
asioissa, saa aina tulla nykäisemään meikäläistä ja kertoa omat fiiliksensä ja mietteensä!

Opiskelijakulttuurin muutos on eräs meitä
koskettava muutos, jonka voimme havaita
jopa päivittäisessä arjessa. Vaikka kuinka
ihaillen puhumme menneiden vuosien
opiskelukulttuurista, niin karu totuus on,
että eihän se täysin tervettä ole ollut.
Painostusta ja ahdistelua, nöyryyttämistä
ja pilkkaamista. Nykyään on hyväksyttävää sanoa ei, niin alkoholille, kuin ahdistelemiselle. Tietenkin erilaisten ihmisten
kohdatessa väistämättä tulee kahnauksia ja
se mihin toinen on tottunut, voi toinen
kokea ahdistavana.

Samppa
ps. ohessa norppa-kuva

Viime vuosien muutokset yhteisessä
toimintakulttuurissa koskettavat siis myös
Atlasta. Häirintä- ja yhdenvertaisuusteemat ovat olleet esillä koko yhteiskunnassa ja ainejärjestötoiminnassa kiinnitämme niihin jatkuvasti huomiota,
esimerkiksi kevään aikana laadittavan
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Puheenjohtaja: Samuli ’Samppa’ Taanila ,
Varapuheenjohtaja: Pauliina Järvinen
Kiltakommuunin käyttäjien välillä alkaa liikkua epämääräisiä syytöksiä suodatinpussien
pimittämisestä. Killat uhkaavat ryhmittyä toisiaan vastaan. Miten lähestyt konfliktia?
Samppa: Haen liittolaisia Vaihtareista
Samppa, 3. vsk,
Pauliina, 3.vsk,
(huolimatta julmasta ryöstöstä, ks. 4/16; s.30). Nivala
Evijärvi.
Tämän jälkeen diplomatian keinoin (kaljalle valenssin ja histonin
kanssa, onnistumistodennäköisyys lähestyy 100%) pyritään ratkaisemaan sopuisasti ongelmat. Jos neuvottelut pettää, niin vaihtareiden avulla otetaan haltuun strategisesti tärkeimmät pisteet kommuunista. Mahdollisesti linnoitan kiltahuoneen ryö-ukoilta pöllittyjen
lainattujen kamojen avulla.
Pauliina: Muistuttelen, että rauha ja rakkaus on paljon kivempaa, ja kehotan hommaamaan omat suodatinpussit ni kenenkään ei tarvi pimittää mitään ku voin käyttää ihan
ikiomia
Sihteeri: Tanja Rautio
Jari Sillanpää pyytää apuasi uuden laulunsa sanojen puhtaaksi
kirjoittamisessa ja mahdollisten uusien lyriikoiden keksimisessä.
Mistä Siltsun uusi laulu kertoo?
- Laulu on melodramaattinen musikaali, joka kuvaa spatiaalistemporaalisia ongelmia, joita Siltsu on kohdannut huumekohujen keskellä kamppaillessaan.
Taloudenhoitaja: Alpo Turunen
Olet kavaltanut killan rahat. Saat uhkaavan nimettömän viestin,
Tanja, 1 vsk, Raahe

jossa lukee “tiedän mitä teit
- Syytän puheenjohtaja Samppaa.

”. Mitä vastaat?

Jäsen- ja tietosuojavastaava: Tom-Erik
Toikka tai vaan Tomppa jos sopii paremmin ja
haluutte mun kuulostavan rokkistaralta

Alpo, 3. vsk, *Kajaani

Anonyymin itänaapurin trollitehdas
“pyytää” sinulta Atlaksen jäsenten arkaluontoisia tietoja käyttöönsä.
Mikä on hintasi?
- Vastaisin ko. trollitehtaalle “Mun
hintaa ei mitata euroissa, komrad.
Teillä ei ole varaa muhun.”
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Tomppa, - vsk -18,
Stadi

Kopo-vastaava: Aarne Tähtimeri
Yliopistokoulutus lopetetaan Suomessa ja
samalla yo-tutkintosi mitätöidään. Aloitat
uuden uran ammattikoulusta.
Mikä on alasi?
- Oisko maanmittaus tähän oikee vastaus?:D

*Toim.huom. Tässä välissä kauheesti nillitystä
kysymyksenasettelusta

Aarne,
1. vsk, Helsinki

Sopo-vastaava: Roosa Ridanpää
Olet metsässä, kun vastaan tulee karhu.
Roosa, 3, Kempule
Karhu uhkaa sitä opintotuen
takaisinperinnällä. Miten toimit?
- Juon Karhun, vaikka en kaljasta tykkääkään

Känk, 5. vsk,

Noora, 4. vsk,

Philippe,

Kuusankoski, Kouvola

Liminka

4.vsk, Espoo

Tiedotusvastaava: Tiia ’Känk’ Kivirikko
Mantsalehti levittää törkeitä valeuutisia killan hallituksen liskoihmisvallasta. Millaisen
oikaisupyynnön lähetät toimitukseen?
- Mielestäni kukaan näillä pakkasilla kiltikselle ulkokautta kulkenut ei voi mitenkään olla
vaihtolämpöinen liskoihminen. Minulle henkilökohtaisesti on kuitenkin täysin yhdentekevää ohjaileeko toimintaamme liskot vai nisäkkäät, kunhan kahvi ei lopu.
Yhdenvertaisuusvastaava: Noora Martinkauppi
Istut torilla nauttimassa virvokkeita ja ravintoa. Huomaat, kuinka lähelläsi lokki yrittää
viedä viattoman istuskelijan jäätelön. Mitä teet?
Jos istuskelija on ihan kuutamolla tilanteesta, varoitan häntä. Lokeille kun on vaikea puhua
järkeä.
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Tilavastaavat Philippe Parisot ja Tomi Heikkuri

Olet tapasi mukaan kiltahuoneella, kun yhtäkkiä nimeltämainitsemattomat
naapurit lyövät välisenne seinän hajalle. Mitä teet?
Philippe: Sanon:" nyt varmaan tulitte väärään osoitteeseen"
Tomi: Kysyisin kohteliaasti, että juotteko kahvia.

Kulttuurivastaava: Katriina Ruokanen
Olet elokuvateatterissa nauttimassa puolalaisesta taideelokuvasta, kun suoraan takanasi kanssakatsoja alkaa syödä
äänekkäästi ja ärsyttävästi näkkileipää. Miten toimit?
- Istun hiljaa ja kärsin

Tomi, 4. vsk, Jurva

Urheiluvastaava: Milja Männikkö
Luotsaamasi Atlaksen joukkue on
viimein päässyt olympialaisiin.
Missä lajissa loistatte?

Katriina, 2.vsk,
Rovaniemi

- Uskon, että jokainen atlaslainen
osaa saunarallin salat, joten eiköhän
me siinä loistettais ihan kansainväliselläkin tasolla
Milja, 2.vsk, Oulu

Loimu-vastaava: Katri Ollila
Loimutat lohta, mutta yllättäen joku luopio
varastaa sen nenäsi edestä. Miten reagoit?
- Lähären perään

Katri, 1.vsk, Laihia

PSMS-vastaava: Lotta Mattila
Kaukaisia vieraita saapuu toisesta galaksista. He toivovat kattavaa informaatiota
Telluksen oloista. Mitä kerrot heille PohjoisSuomen maantieteestä?
- Pohjois-Suomen maantiede = pöhinää
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Lotta, 3. vsk,
Kemi

EGEA-vastaava: Taru Rikkonen
Olet egeavaihdossa aavikolla ja uhkaat kuivua kasaan.
Vihamielinen kameli kuitenkin estää pääsysi keitaalle juomaan. Miten toimit?
- Herään vaihon aiheuttamasta liskopainajaisesta.
OLuT-vastaava: Arttu Hepoaho
Vapaavalintainen vapahtaja muuttaa kesken illan oluesi vedeksi. Mitä teet?
- Ja viimeiseen kysymykseen täytyy sanoa, että riippuu siitä
onko kyseessä illan ensimmäinen olut vai onko takana jo
useampi

Taru, 4 vsk., Inarin perukat

Tapahtumavastaavat: Anna Virtanen ja Jenni Honkanen,
Tapahtuma– ja OLuT-vastaava:
Saara Hänninen
Päädyt mantsaillan jälkeen jatkoille
kiltikselle suurella porukalla, mutta

meno uhkaa hiipua! Miten toimit?
Saara: Sitten on aika suunnata kohti
Kuutiota jatkojenjatkoille
Anna:

Arttu, 2. vsk.,
Tervola

Mun

vastaus

on

että

"laittaisin pahat levyt soimaan"
Jenni: Jos päätyisimme kiltikselle
jatkoille ja meno alkaisi hiipua nii
voisimme ottaa kaapista mankan ja

laittaa pystyyn aina yhtä hauskan
musavisan

Jenni, 1 vsk,
Lahti

Anna, 1 vsk,
???

Saara, 1 vsk.,
Vantaa
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Webmaster: Aleksi Isoaho
Olet Atlaksen kotisivuilla, kun salamannopea kissa vie kaljasi. Mitä teet?
- Lukitsen kissan kylpyhuoneeseen ja
otan lisää kaljaa

Aleksi, 2. vsk,
Oulu

Graafikko: Emilia ’Emppu’ Timlin
Yrität päästä myrskyssä lipastolta
kotiin. Sinuun iskee salama ja saat
iskun hetkellä mitä upeimman idean
uuteen haalarimerkkiin.
Miltä merkki näyttää?
- Sellainen merkki tulee sisältämään
ainakin vilkkuvat ledivalot.
Epilepsia varoitus.

Emppu, 3. vsk., Lohtaja

+ Ympäristövastaava: Santeri Niemi

Mantsalehden toimitus 2019!!!

Siina-Elina: En
tiennyt, että nimessäni oli väliviiva,
ennen kuin olin 10
-vuotias.

Ks. kohta ’Emppu’
Venla:
Salli: Minulla on
epämuodostunut
sormi :-(
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Kuulin vähä juttua, että päätoimittaja on kleptomaani.
Onko lehti nyt varmasti turvallisissa käsissä? Nim.merk.
Kysympähän vaan
Kerrostalossa hiljaisuus
alkaa klo 22 !!! Eikä sekuntiakaan yli !!

ARINA OMISTAA OULUN!!!! V*TUN KEMPELEEN HERRA SIPPILLÄ!!!!!
Miten menee? No ei kuule
mene minnekkään! Kysynpähän vaan.
Nyky aika pilalla! Ei voi
kunnon teksti viestiä enää
tännekkään laittaa vaan pitää äly luurilla jotain google
sovelluksia hiplailla.
T. Folio-hattu
Tiedosta lentomatkustuksen
haitat ollaksesi parempi
mantsalainen. Matkusta
ympäri maailmaa ollaksesi
parempi mantsalainen.
Ikinä ei voi tietää kaatuko
Arcmap vai prosessoiko se
vaan jotain fontinvaihtoa...
Herätkää! Ei lipaston kokosta kampusta oo voinu rakentaa tässä ajassa. Kuun takaa
tulevat UFOt on tismalleen
meidän navan mittasia!
KGB yrittää vaijentaa mut.

Asetetaan inttimalliin kaikille vuoden mittanen pakollinen työkokemus asiakaspalvelussa. Alkais kummasti
arvostus kohota kanssaihmisiin!
Kahvi on vaan paputeetä.
Tee on vaan kasvislientä.
Viina on vaan unelmien
makuista vettä.
Epäsuosittu mielipide: Lipaston rakennus näyttää hienolta nyt kun on väriäkin pinnassa. Paljon kehuttu Aalto
yliopiston rakennus taas on
hiton ruma.
Onko muutkin huomannu
että Oulussa pyörii pizzalaatikkomonopoli? Kaikkialla se
sama musta boksi. Pitääkö
tästä kohta tehä rikostutkintaa?

Ristimerkin teko pikajuoksutelineessä pitäisi kieltää! Se
on ulkopuolisen avustajan
käyttämistä. -Reilu Peli
Kassakeskustelun päätteeksi
sain kahvilasta ilmaisen kahvin kun lupasin olla tatuoimasta “kaunista nuorta kehoani”. Kiitos kai?
-Neuvottelija
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En vietä enää joulua nyt kun
se on kaupallinen ahmimisjuhla. Pitäkää kinkkunne,
minä ostan aatoksi halvat
lennot ulkomaille.
-Kyllästynyt
Katselin kun yötaivaalla
näkyi monta planeettaa kerralla ja ihmiset vaan käveli
ohi tietämättä miten uskomattomia asioita tuolla ylhäällä tapahtuu.
-Kuumiäs
laitoin postille viestin:miksi
ei ole toimitettu laatikkoon
mantsalehteä koko vuonna??,,eivät vastanneet :-(
Turun murre on Suomen
rumin koirarotu!!!
Paljon olisi kulkijoita Toppila-Linnanmaa -linkkureitillä!
Linnanmaan Alkosta oli
Gambina taas
loppunut! >:(

Tie Oulun yliopistosta EU:hun
Kannattaa opiskella kieliä, viestintää ja esiintymistaitoa. Itsevarmuus esiintymisessä ja oman
asiantuntemuksen tuominen muiden tietoisuuteen on tärkeää (ei kuitenkaan brassaillen). Valmistautuminen EU:n rekrytointimenettelyyn on
ensiarvoisen tärkeää. Rekrytointi on tyystin
erilaista kuin mihin Suomessa on totuttu. Katsokaa EPSO:n sivuilta vanhoja kokeita ja tehkää
niitä. Jos oikeasti haluaa, niin kannattaa osallistua kaikkiin avattuihin kilpailuihin vaikka ne
eivät olisikaan juuri sitä mitä haluaa. Sisäänpääsy on kaikkein vaikein vaihe. Kaksi vuotta jos
olet jossakin hommassa, niin sen jälkeen voit
vaihtaa instituution sisällä toiseen tehtävään.
Myös harjoittelupaikat kannattaa hyödyntää,
sillä niiden kautta avautuu mahdollisuuksia
määräaikaisiin työsuhteisiin.

”Miten EU ja maantiede liittyvät toisiinsa?”
eräs tiedonjanoinen opiskelija kerran ihmetteli.
Monilla meistä on ehkä salainen, tai ei niin
salainen, palo päästä toimimaan kansainvälisessä ympäristössä EU-asioiden parissa, mutta mitä
se vaatii? EU-komission aluepolitiikan osastolla
työskentelevä Oulun maantieteen yksikön kasvatti Pekka Jounila avaa maantieteilijän matkaa
EU-uralle haastattelun kautta.

3.
1. Mitä sivu -ja pääaineita olet opiskellut yliopistossa ja tukivatko/tukevatko ne työtäsi?

Miten päädyit hakemaan EU:lle töihin?

Itseäni kiinnostivat kansainväliset tehtävät ja
Suomen liityttyä jäseneksi mahdollisuudet
avautuivat. Itse asiassa ollessani opiskeluaikanani interreilillä näin saksalaisessa junassa Euroopan yhdentymistä koskevan kirjasen ja poimin sen mukaani. Sen jälkeen haalin kaikki
asiaa koskevat materiaalit käsiini ja luin. Osallistuin useisiin kilpailuihin ja lopulta pääsin
varauslistalle, josta sittemmin v. 1997 virkamieheksi. Toki 90-luvun alun lamalla oli myös
vaikutuksensa, koska silloin työpaikkojen saaminen Suomessa oli huomattavan vaikeaa.

Pääaine: suunnittelumaantiede
Sivuaineet: sosiologia, kansantaloustiede ja
tilastotiede
Ainevalinnat ovat olleet omassa työssäni erittäin
onnistuneita ja hyödyllisiä. Niistä on paljon
hyötyä joutuessani analysoimaan erilaisia yhteiskunnallisia tilanteita ja niihin sopivia ratkaisu- ja kehittämismalleja tai toimenpiteitä. Erityisesti tehtävässäni Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmajohtajana Suomen ohjelmissa maantieteen opinnoista ja sivuaineistani oli verrattoman paljon hyötyä. Jopa minun opintojeni aikaiset "värityskurssit" (kysykää Rusaselta mitä
nämä olivat, jos niitä ei enää ole) olivat hyödyllisiä, sillä niiden aikana opitut valmiudet esittää
kompleksisiakin asioita joskus puutteellisten
tietojen varassa on osoittautunut kovin tarpeelliseksi.

4.

Kuinka kauan valintaprosessisi kesti?

Noin 1,5-2 vuotta (kilpailun julkaisemisesta
siihen kun aloitin työt).

5. Mistä työsi koostuu ja millaisia ”normaalit”
työpäiväsi ovat?

2. Voitko antaa neuvon opintojaan suunnitteleville oppilaille, jotka haaveilevat EU-urasta?

Nykyisin työni on lähinnä ohjelmahallintoa ja
politiikan koordinointia. Tarkoittaen ohjelma12

hallinnon osalta: uuden ohjelman suunnittelua
(2021 alkaa rakennerahastojen uusi ohjelmakausi), komission omien kantojen valmistelua siitä
mihin ohjelmien pitäisi investoida seuraavalla
ohjelmakaudella. Koordinoin myös EU:n strategiaa Itämeren alueella: politiikan ja eri sektoreiden toimien yhteensovittamista. Paljon on kokouksia eri toimijoiden kanssa ympäri Itämeren
aluetta. Itämeren strategia on myös tällä hetkellä
uusimassa toimintasuunnitelmaansa ja sitä valmistelen myös. Hallintobyrokraatin tehtäviähän
nämä lähinnä ovat, mutta käytännönläheisiä ja
ihmisten kanssa toimimista. Ei siis pelkkää
paperinmakuista toimistorotan hommaa. Komissiossa on töissä noin 30000 ihmistä, joten kaikenlaisia tehtäviä löytyy...

meren alueiden jäsenvaltioiden välisen yhteistyöohjelmien vastaavaksi jo mainitun Itämeristrategian lisäksi.

7.
Voimmeko nähdä pohjoisessa ympäristössämme merkkejä työstäsi?
Periaatteessa kaikki EAKR:n rahoittamat hankkeet ovat osa "minun" ohjelman toimintaa. Esim
Oulun yliopisto on osallistunut 955 hankkeeseen. Iin kunnan ilmastohanke palkittiin pari
vuotta sitten RegioStars palkinnolla, TactoTek
Kempeleessä on saanut alkutaipaleellaan EAKR
-rahoitusta, 6Aika-hankkeet ovat osa ohjelmaamme, Oulun yliopistolla on kaivospuolella
pieni minirikastamo, mantsan laitoskin on ollut
mukana joissakin hankkeissa, jne

Normaalit työpäivät alkavat noin 8.30 ja loppuvat noin 17:30-18:00.

8.
Onko mielestäsi tärkeää, että suomalaisia
on töissä juuri EU:n aluekehityksessä?

6.
Ovatko työnkuvasi muuttuneet työurasi
aikana EU:ssa?

Kyllä itse pitäisin sitä tärkeänä. Alueen tuntemus on luonnollisesti aivan eri tasolla kuin
"ulkomaalaisilla. Suomalainen pystyy helpommin seuraamaan paikallista mediaa ja näin muodoin pysymään kärryillä kehityskuluista, jotka
vaikuttavat aluekehitykseen. Suomalaisena olen
mm. itse pystynyt valaisemaan hierarkialleni
joitain toimia ja hankkimaan verkostoni avulla
tarvittavia lisätietoja suunnitelmiemme pohjaksi.

Muutos on ollut aika suurtakin. Aloitin komission Helsingin edustustossa lähinnä viestintään ja
informaatiopalveluun liittyvissä tehtävissä (aika
kaukana mantsalaisen perusolettamasta). Sieltä
siirryin teollisuuden ja yritystoiminnan pääosastolle matkailuyksikköön (jo hieman lähempänä
omaa alaa ja liittyi aikaisempaan tehtävääni
ennen komissiota: matkailuaineiden lehtori ja
matkailun kehittämisen konsultti). Matkailuyksikön tehtävä oli lähinnä matkailun kansallisten
toimien kanssa puuhailua, sillä komission toimivalta matkailussa on verrattain kapea (pari matkailun tilastointiin liittyvää direktiiviä. Matkailu
on aika tarkoin jäsenvaltioiden omassa toimivallassa). Parin vuoden jälkeen (2006) siirryin
kaupunki- ja aluepolitiikan pääosastolle ja Suomen desk officeriksi (Suomen ohjelmien maavastaava). Se oli erittäin mielenkiintoista aikaa.
Osallistuin kahden ohjelmakauden suunnitteluun ja ohjelmointiin sekä luonnollisesti toteutukseen ja seurantaan. Seurantakomiteoiden
aikana on Suomen eri alueet tulleet hyvin tutuiksi ja aluekehityksen eri alojen tuntemus on
sen myötä vahvistunut huomattavasti. Nyt olen
siirtynyt viime huhtikuussa Itämeren ja Pohjan13

Automerkkivisa 2/2
Kuinka monta automerkkiä ja mallia osaat yhdistää?
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Nissan
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Lamborghini
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Hyundai

Challenger

Subaru
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Hyundai

DB9

Skoda
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Toyota

Mondial

Ford

Mondeo

Nissan

Panda

Toyota

Giulia

Aston Martin
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Dodge

Felicia

Alfa Romeo

Murcielago

Ferrari

Pajero
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Nissan Atlas/Xterra, Fiat Panda, Renault Laguna, Mercedes-Bentz Vito, Mitsubishi Pajero,
Lamborghini Gallardo/Murcielago, Hyundai Aslan/Genesis, Subaru Legacy, Skoda Felicia,
Ford Fiesta/Mondeo, Toyota Matrix/Supra, Aston Martin DB9, Dodge Challenger,
Alfa Romeo Giulia, Ferrari Mondial
Oikeat vastaukset:
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Vastaukset viimeisellä sivulla
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Koulutussuunnittelijan haastattelu
1.Ookko nää Oulusta tai miten päädyit
Ouluun?

H2O. Saako sanoa, että Amica oli tosi
kiva. Nykyään minulla on omat eväät.

Olen Seinäjoelta itse. Halusin opiskella
mantsaa ja Seinäjoelta on yhtä pitkä
matka kaikkialle, missä mantsaa voi
opiskella: Turkuun, Ouluun, Helsinkiin
ja Joensuuhun. En halunnut Helsinkiin.
Oulu vaikutti poikkitieteelliseltä.

8. Kahvi vai tee?
Hybridi. Olen kahviaddikti ja yrttijuomat.
Aamu ei lähde käyntiin ilman kahvia.
9. Punainen vai vihreä?
10. Suklaa vai salmiakki?
11. Kotka vai sorsa?

2. Olethan mantsalainen?
Mikä on/oli erikoistumisalasi?

12. Kissa vai koira?
13. Kurkku vai tomaatti?

Kyllä, kulttuurimantsan
puolelta ja myös aineenopettaja. Olin vähän kiinnostunut kaikesta. Gradu
meni vähän AA-puolelle.

14. Paras kotimaan matkakohteesi?
Hanko, olen käynyt kerran ja
se oli hauska paikka.

3. Millainen oli oma
amanuenssisi? Olisitko
toivonut häneltä jotain?

15. Terveisesi mantsalaisille?

Minulla on ollut monta
amanuenssia: Topi-Antti, Suorsa ja
Heli loppuvaiheessa. Olin aika itsenäinen, mutta olisin kaivannut omaopettajaa varsinkin opintojen loppuvaiheessa.

Kyllä ne asiat järjestyy, vaikka ei tiedä
mikä haluaisi olla isona ja vaikka sitä ei
voisi vielä nähdä, että ne järjestyy.

4. Lapsuuden unelma-ammatti?

Outi piirsi
toimituksen
painostuksesta minuutissa kartan
ja sijoitti
haastattelun
paikat sille.

Ei mulla ollut. Olin ala-asteella päättänyt, että haluan yliopistoon. Monet asiat ovat kiinnostaneet, mutta luonnontieteet ovat aina olleet kiinnostavimpia.
5. Miten päädyit koulutussuunnittelijaksi?
Olin töissä opintohallinnossa. Heli lähti
ja pomo kysyi olisinko kiinnostunut
paikasta.
6. Oletko koulutussuunnittelija vai
amanuenssi? Ovatko ne sama asia?
Ei ole ihan sama asia. Tapahtui hallinnollisia muutoksia ja koulutussuunnittelijan tehtävät muuttuivat vähän.
7. Kastari vai Juvenes?
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Tähän kolumniin ammennan voimaa vitutuksesta, mielensäpahoituksesta ja epäreilusta
maailmasta. Jos on kauhea tosikko tai mielensäpahoittaja niin ehdottomasti kannattaa lukea.
Uutiset. Kuinka moni lukee uutisia, jos et niin aloita heti. Uutiset ovat lähestulkoon varma
tapa saada mieli vähintäänkin lievän ärsytyksen tasolle. Jos uutisissa ei ole mitään negatiivista
(ihan kuin se olisi mahdollista) niin sitten ne ovat täynnä turhaa p*skaa.
Jos turhan täyteinen uutissivusto (tai nykyaikana harvinainen painettu lehti) ei saa mielialaasi
edes lievän vitutuksen puolelle, niin ehdotan tutustumista Iltalehden kommenttipalstaan.
Viimeistään siellä voit menettää uskosi ihmiskuntaan. Onneksi iltapäivälehtien lisäksi löytyy
laadukkaita uutislähteitä kuten Yle ja MV-lehti. Jälkimmäisenä mainittu on oivallinen, koska
ainuttakaan uutista ei tarvitse kyseenomaiselta sivustolta lukea. Sivuston olemassaolo on omiaan luomaan pahaa mieltä.
Viimeaikoina silmään ovat pistäneet kaupoissa iltapäivälehtien jatkuva uutisointi
Meghan Marklesta, milloin hän söi väärin hilloa purkista tai milloin hänen serkkunsa kaima
sanoi ilkeästi mediassa ja opiskeleehan hän kaiken lisäksi hypnosynnytystä.
Nämä uutiset ovat erittäin tärkeitä, koska eihän maailma olisi mitään ilman brittihovin ihmissuhdekiekuroita.
Kaikkien iloksi ilmastonmuutoksesta ollaan vihdoin alettu uutisoimaan sillä tasolla, että se
saattaa jo heikoimmissa yksilöissä aiheuttaa ahdistusta. Onneksi aito kapitalistinen kulutuskansalainen osaa vastustaa tätä kehitystä. Siitä pitää Ylen mukaan huolen nuoremmat kulutushysterian keskellä kasvaneet “kaikki-mulle-heti”-lapset. Kaikkea tarpeellista voi tilata
netistä muutamalla eurolla useita kappaleita, koska on lähes takuuvarmaa, että minimaalisella
palkalla tuotettu kiinalaistuote hajoaa.
Tämän talven parhaimmistoon kuuluivat Iltalehden uutiset yllättävästä talvesta.
Parhaimmaksi uutisotsikoksi valikoituu “Älä mene tänään töihin!” Kyseinen kehotus oli
tietenkin suunnattu helsinkiläisille, joille talven rantautuminen Suomeen tuottaa aina media
mukaan vähintäänkin kohtalaisia vaikeuksia. Hivenen huvituttaa (tämä termi ryöstetty
eräästä teitäkin toivon mukaan ärsyttävästä mainoksesta), että Iltalehden toimitus kuvittelee,
että ihmiset voivat soittaa aamulla pomolle ja sanoa: “Ulkona sataa lunta, en tule tänään
töihin.” Kuvitelkaa tämä vielä lumitöiden tekijöiden suusta.
Ja vielä loppukevennykseksi, kuukautiset saavat oman emojinsa. Niitä valittiin kuvaamaan
yksittäinen veripisara.
-ps. En vastaa kirjoitusvirheistä, jos ne ärsyttävät ole hyvä:)
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Lyhytelokuvat V - Kiltakommuunissa räjähti
Viidettä juhlavuottaan viettävä Atlaksen lyhytelokuvafestivaali.
Kiltakommuuni kuin jouluristeilyn satamaterminaali.
Elokuvia katseltiin kuusitoista.
Happea ei riitä loputtomiin, turha ulista.

Atlaksen lyhytelokuvafestivaali järjestettiin torstaina 13.12.2018 kolmen elokuvakategorian voimin. Draamakategorian ensimmäisenä elokuvana nähtiin Santeri Niemen Juna,
joka puhutteli festivaaliyleisöä niin retroudellaan kuin dramaattisuudellaankin. Jussa Liikkasen Paniikki kuvasi erinomaisesti lyhytelokuvatuotantoprosessin raadollisuutta, Janne
Kirjavaisen Jäätyneet ruuvit, läjäpäin pesukoneita sekä muita seikkailuja itänaapurissa
tiivistää taas jo nimessään elokuvan sisällön. Voittopalkinnon draamakategoriassa kuitenkin vei Samuli Taanilan, Alpo Turusen ja Salli Ojalan tuotantoryhmä tositapahtumiin
perustuvalla elokuvallaan Suuri seikkailu. Elokuva huikaisi tuotantoarvoillaan, ja
dramaattiset juonenkäänteet saivat yleisön haukkomaan henkeään.
Turusen mukaan kaikki kohtaukset kuvattiin kylmiltään
ensimmäiseltä otolta, jonka jälkieditointi kuitenkin
pelasti. Taanila taas kertoo elokuvan olleen pitkän pohdinnan tulosta, jota elokuvan kameraoperaattori Salli
Ojala omalla taiteellisella otteellaan täydensi. Ojala paljastaa yksinoikeudella järjestetyssä syvähaastattelussa,
että hänen sielunsa ei voinut antaa periaatteiltaan periksi päästää läpi semmoista räpellystä, jolta ensimmäinen
käsikirjoituksen raakaversio olisi näyttänyt. ”Koin moraaliseksi velvollisuudekseni puuttua tähän elokuvantekoprosessiin saattaakseni sen edes vähimmissä määrin
siihen audiovisuaaliseen laatumittaan, mitä sekä tämä
tarina että katsojat ansaitsivat”, kertoo Ojala.
Dokumenttikategoriassa kilpailu oli kovempaa kuin koskaan, voitosta kilpaili yhteensä yhdeksän elokuvaa. Festivaaleille joka vuosi tapahtuman perustamisesta lähtien osallistunut Mirko Honkavaara osallistui tänä
vuonna dokumenttisarjaan kolmella elokuvalla, Ankara
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”Mestariteoksen synnyttäminen vaatii aikaa, kyyneliä ja
Kimmon purilaisia” tiivistää
Taanila (alla)

alle 2 minuutissa, Cribs Kaliningrad ja Life in Murmansk, maalaten taitavasti elävää kuvaa
wannabe-suurvallasta ja wannabe- EU-maasta. Fanni Suomen Painajainen merellä oli
kaunistelematon teos luonnontieteilijöiden jouluristeilystä, kun taas Jussa Liikkasen tuotannossa Suomen sisu menee saunaan Suomen sisu meni saunaan. Tai pesään jos tarkkoja ollaan. Vuoden 2015 lyhytelokuvafestivaalin voittajaelokuvasta Pullon viemää tuttu
Taru Rikkonen palasi estradille elokuvillaan Työukko dokumentti ja Jonnan sunnuntai.
Ensin mainitussa Rikkonen oli dokumentoinut mainiosti sujunutta työmaata yliopistolla ja
jälkimmäisessä mainiosti sujunutta Jonnan sunnuntaipäivää. Sarjaan osallistui myös
fuksiaisissa kuvattu elokuva, Siina Sipilän ja fuksiaisjoukkueen Mantsalaiset, jossa muokattiin spatiaalista ympäristöä kaivelemalla keppejä ja maata. Voiton tässä kategoriassa
vei kuitenkin Janne Kirjavainen sorsapopulistisella elokuvallaan Duck Tales, joka päätti
Kirjavaisen sorsa-trilogian.
Taidekategoriassa elokuvien taso oli ennennäkemättömän korkea, vaikka voitosta kilpaili
vain kolme elokuvaa. Jonkun vahingossa tekemän virheen vuoksi väärään kategoriaan
päätynyt Mirko Honkavaaran Moscow Feel-Good Film for the Holiday Season -elokuvasta
välittyi moskovalainen hyvänolon tunne niin vahvasti, ettei yleisö edes huomannut elokuvan kilpailevan väärässä kategoriassa. Jussa Liikkasen Fog puolestaan nosti taidekategorian riman uusiin ulottuvuuksiin, edustaen juuri sitä, mitä taide-elokuvalla tarkoitetaan.
Voitto olisi varmasti ollut Liikkasen hyppysissä, mutta Tom Toikan ja Aarne Tähtimeren
tuotantotiimi veti tällä kertaa pidemmän korren elokuvallaan Mars. Elokuvan ensimmäiset puolitoista minuuttia tekivät jo itsessään vaikutuksen festivaaliyleisöön, mutta minuutin ja 35 sekunnin kohdalla yhdellä jos toisellakin katsojalla meni hillosipulit väärään
kurkkuun. Kiltakommuuni räjähti, kun Jarmo Rusanen astui kuvaan ja aplodit olivat korviahuumaavat. Tämä sekä armoton tuotannollinen panostus toivat voiton Tähtimeren ja
Toikan ryhmälle, jota ei tavoitettu haastattelua varten. Viimeisimpien huhujen mukaan
he ovat juhlimassa voittoaan Virpiniemestä varatuilla luksusmökeillä.
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Väliaikaspektaakkeleina nähtiin Emeritus Taiteellinen Johtaja Juho-Ville Marttilan aiheellinen valistusvideo tekijänoikeuksista sekä Mirko Honkavaaran George Lucas -henkinen
Digitally Enhanced 2018 2nd Anniversary Special Edition viime vuoden voittajaelokuvasta
Central Asian Travel Documentary. Ainoa elokuvaan tehty muutos oli vaalea pallo, joka
edesauttoi elokuvassa esiintyvän lehmän huomaamista.
Festivaalia yleisön puolella seurannut Jonna Hänninen ylistää tapahtuman ennennäkemätöntä suosiota. ”Jokaiseen kategoriaan osallistui toinen toistaan parempia lyhytelokuvia. Selvästi on huomattavissa maantieteilijöiden digitaalinen osaaminen ja uuden sukupolven lahjakkuus. Voittajaelokuva taidekategoriassa oli henkeäsalpaava kosketus
entisen sukupolven taitoihin ja nykyisen sukupolven luovuuteen”.

[Toim. jälkisanat]:
Emeritusprofessori J. Rusanen jakoi cameoroolinsa iloa myös Twitter-seuraajilleen. Mars-elokuvan
uudelleenfilmatisointi sai ensiensityksensä Atlaksen lyhytelokuvafestivaalien jälkeisenä päivänä
maantieteilijöiden ja tutkimusyksikön vieraineen kokoontuessa juhlimaan Rusasen eläköitymistä
iltapäivän kakkukahveille. Eläköitymisjuhlassa nautittiin myös muusta taiteesta taidokkaiden
laulajien esiintyessä ja useampien soittimien säestäessä.
Tippa oli linssissä itse kullakin ja kiitoksia osoiteltiin suuntaan jos toiseen. Rusanen sai lahjaksi
Atlaksen puolesta kotiseuturakkautta edustavat Kainuun maakuntasukat, sekä suunkostuketta.
Geoinformatiikan oppipojat muistivat mentoriaan valtaisalla telkänpöntöllä, joka sisälsi kaikkea
linnusta hirvimetsästykseen käypään pipoon. Myös laitos muisti juhlakalua lahjoin, ja puheita kuultiin useammilta kollegoilta. Juhla oli kaikin puolin onnistunut!
Ehkä tähän asti menestykkäimpien lyhytelokuvafestivaalien, sekä ainutlaatuisen kahvituokion
jälkeen mantsalaiset opiskelijoista emerituksiin kokoontuivat perjantain 14.12. illalla vielä Kaarlenholviin perinteisikkäisiin Pikkujouluihin, joihin mainiot fuksimme olivat leiponeet ainakin 70:tä
sorttia hyvettä! Kaiken kaikkiaan hieno päätös vuodelle 2018!
22

Oodi VR:lle

VR, paska haista /

by Suuri Runoniekka

Teillä asiakaspalvelusta, hajuakaan ole /
Voisitko opetella kellon, se helppoa on /
Hinnoista, ei opiskelija hyvitystä saa /
Kun juna myöhässä on, niinkuin aina /
VR haista jo vittu
VR rakas /
Perille juna, jo saapui, tuuliseen Ouluun /
Tunteja kaks meni, ynnä muutama minsa /
Korvauksia opiskelija saakin, huimasti /
Kokonaista kuusi euroa, ja muutama lantti /
Opiskelija, iloinen taas, kaksi ruokaa saa,
kahviinkin rahaa on /
Ystävällisen terveisin teille toivottaa,
vastentahtoinen asiakas /
Muista myös,
VR perseestä on

Vr kusi hommat taas /
Lahteen juna jäi, kuulema pamahdus ja
tömähdys /
VR rakas, hommaisitko uusia vehkeitä
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#fuksitgoes
Eräänä joulukuisena maanantaina
neljä fuksia lähtivät Egea-vaihtoon Kazaniin.
Matkamme alkoi yhden yön pysähdyksellä
Moskovassa, missä yhden fuksin venäläinen
ystävä oli lupautunut toimimaan matkaoppaanamme. Tämä oli helpotus, sillä jo viisi
minuuttia laskeutumisen jälkeen huomasimme olevamme hukassa kielimuurin vuoksi.
Hämmennyksemme ei suinkaan jäänyt huomaamatta, vaan lentokenttävirkailija topakasti ohjasi meidät lapsille tarkoitettuun
passintarkastusjonoon.
Tavattuamme oppaamme lähdimme
junalla kohti Moskovan keskustaa. Toisin sanoen juoksimme junaan ilman lippuja, sillä
juna oli lähdössä ja ostamamme liput olivat
tarkastajan syynissä jossakin näkymättömissä.
Löydettyämme majapaikkamme monen
mutkan takaa, lähdimme etsimään ruokaa.
Oppaamme vei meidät venäläiseen pikaruokaravintolaan, jossa pääsimme todistamaan juroille suomalaisille vallan outoa ystävällisyyttä; samassa pöydässä istunut ventovieras mies päätti piristää päiväämme ostamalla meille blinin.
Ilta kului pikakierroksella Moskovan
nähtävyyksien läpi: näimme Punaisen torin,
muistomerkkejä joka toisesta sodasta sekä
lasten kuusikerroksisen tavaratalon, jossa
tapasimme myös venäläisen joulupukin.

näjä

ten huomion. Astellessamme ostoskeskukseen lounaalle, meidät osoitettiin sivuun ja
pommikoira päästettiin laukkujen kimppuun.
Pieni pelko perseessä katselimme, kun koira
yhtäkkiä kiinnitti huomionsa hieman liian tarkasti yhteen laukuistamme. Tilanne kuitenkin
päättyi onnellisesti, kun laukku osoittautui
harmittomaksi. Tapahtumientäyteisen päivän
päätteeksi oli aika suunnata lentokentälle ja
matkamme varsinaiseen päämäärään.
Seuraavana aamuna meillä oli paljon kerrottavaa toisillemme. Fuksit 1 ja 2 majoittuivat
yhden hostin poikaystävän luona tämän
uudessa, modernissa kodissa. Heidät oli
otettu lämpimästi vastaan seuraavin sanakääntein: ”Anteeksi, olen vähän humalassa”.
Fuksit 3 ja 4 puolestaan pääsivät asumaan
aidon venäläisen mummon luokse. Mummo
otti heidät avosylin vastaan neuvostoaikaiseen kerrostaloasuntoonsa, joka uhkaavasti näytti siltä, että se romahtaisi hetkenä
minä hyvänsä.
Kuulumistenvaihdon jälkeen lähdimme kaupunkikierrokselle, jossa meille esiteltiin
tärkeimmät nähtävyydet. Nautimme lounaan paikallisessa opiskelijaravintolassa, ja
huomasimme mielenkiintoisen kulttuurieron:
ruoat tarjoiltiin erittäin kylminä. Olisiko tästä
johtunut, että yksi ryhmästämme huomasi
pian olevansa vatsapöpön kourissa. Urheasti
hän kuitenkin pysyi mukanamme, kun lähdimme tutustumaan Kazanin yliopiston
maantieteen laitokseen. Laitoksella näimme
vaikuttavan, metallisista koirankopeista sekä
lämpömittareista koostuvan sääntarkkailuaseman. Lisäksi pääsimme sääobservatorion
ja omatekoisen näköalapaikan risteytykseen.
Kyseinen kohde sijaitsi viiden kerroksen korkeudella, ja sinne johtavat portaat olivat
sangen liukkaat, lahot ja jyrkät. Kellarinluukusta ulos päästyämme huomasimme
olevamme ulkoilmassa, missä vain muutama

Tiistaina lähdimme matkalaukkuinemme
tutkimaan Moskovaa päivänvalossa. Kävimme näköalapaikalla ihastelemassa panoraamamaisemaa kaupungista ja näimme
mahtipontisen yliopiston, joka kaikesta
komeudestaan huolimatta kalpenee Linnanmaan kampuksen rinnalla. Vierailimme myös
modernien pilvenpiirtäjien luona, joiden
saimme kuulla olevan puoliksi tyhjillään liian
korkeiden hintojen vuoksi. Matkalaukut
meinasivat saattaa meidät kiipeliin, kun ne
kiinnittivät joka puolella lymyävien turvamies24

Kuva 1. Kaupunki on täynnä nähtävyyksiä, mutta
mantsalaiset haluavat
kuvan
maapallosta.

laudankappale piti
meidät turvassa
putoamiselta. (kuva 2)
Lievästi kammottavan kokemuksen
jälkeen lähdimme vierailulle vodkamuseoon.
Pettymyksemme oli suuri, kun kävi ilmi, että
museossa ei nimestään huolimatta ollut tarjolla/näkyvillä pisaraakaan vodkaa. Kuulimme kuitenkin, kuinka kyseinen juoma valmistetaan perunoista, mikä hieman lievitti pettymystämme. Illaksi suuntasimme fuksien 1 ja 2
asunnolle, missä meille tarjoiltiin borssikeittoa
sekä muita perinteisiä herkkuja.

Olimme saaneet aiemmin kuulla, että emme
voisi mennä baariin, koska se on liian vaarallista. Ilmeisesti puukosta saa aika helposti.
Lähdimmekin jälleen viettämään iltaa fuksien
1 ja 2 luokse. Tähän mennessä olimme jo
huomanneet, että huumorimme ei oikein
purenut hosteihimme. Johtuneeko sitten
korkeasta kielimuurista, mutta yksikään vitsimme ei uusia ystäviämme naurattanut.

Perjantaina lähdimme tutustumaan lähiympäristöön. Kohteenamme oli hieman Kazanin
ulkopuolella sijaitsevat siniset järvet. Kyseiset
jorpakot kiinnittivät mantsalaisten huomion
heti: ovathan ne luonnonoikku, jotka huumaavan sinisen värinsä lisäksi eivät koskaan
jäädy taikka lämpene yli kahdeksan asteen.
(Sininen väri johtuu
levästä, lämpötila
virtausnopeudesta.)

Torstaina jatkoimme
tutustumista kaupunkiin
ja yliopistoon. Meidät
esiteltiin maantieteen
opiskelijoille, jotka ottivat meidät lämpimästi
vastaan. Professori oli
ystävällisesti keksinyt
vierailijoille ohjelmaa,
ja yhdessä kisasimme
tietämystämme valtioista, lipuista sekä
muista maantieteelKuva 2. Pelotti.
lisistä asioista. Lisäksi tutustuimme alueella vahvasti vaikuttavaan tataarikulttuuriin. Ilmassa oli myös pilkahdus
romantiikkaa: eräs kadulla mainoksia jakeleva Mikki Hiiri rakastui palavasti yhteen fuksiin
kahvilan ikkunan läpi. (Kuva 3) Asia huvitti
meitä suuresti, kunnes Mikin työvuoro loppui
ja hän istahti viereiseen pöytään. Kiusaantuneina hipsimme hiirenhiljaa ulos kahvilasta.

Kuva 3. Rakkautta
ensisilmäyksellä.
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Järviltä palaaminen meinasi kuitenkin osoittautua hankalaksi: olimme ajautuneet niin
kauas Kazanin sivistyksestä, että yksikään
taksi ei meitä halunnut hakea. Ongelma
ratkaistiin kävelemällä moottoritien reunaa
pitkin niin kauan, että joku suostui hakemaan
meidät kyytiinsä. Tilanne oli erityisen traumaattinen fukseille 1 ja 2, jotka vain muutamaa tuntia aiemmin olivat nähneet naisen
jäävän auton alle. (Kyseisen tilanteen ratkaisusta ei ole tietoa, koska bussi ajoi eteen ja
blokkasi näkökentän.)
Tänään emme päässeet edellisten
iltojen tukikohteeseen, koska asunnon
omistaja oli konsertissa. Konsertti näytti venyvän uhkaavan myöhään, joten lähdimme
kaikki yhdessä mummon luokse odottelemaan hänen paluutaan. Seuraavista tapahtumista kertookin parhaiten kuva 4:

Lauantaiaamuna fuksit 3 ja 4 heräsivät
hätkähtäen siihen, että olivat nukkuneet ohi
herätyksen. Kiireellä lähdimme kohti päivän
kohdetta: parin tunnin päässä sijaitsevaa
Sviyazhskin saarikaupunkia. Pääsimme nauttimaan elämyksestä, joka myös venäläisenä
liikennekulttuurina tunnetaan. Kuskimme oli
hienoisen hurja nainen, ja turvavyöttömällä
keskipenkillä istuminen oli jännittävää.
Jännitys oli ilmeisesti liikaa auton pissapojalle, joka lakkasi toimimasta. Ongelma
ratkaistiin pysähtymällä jälleen motarin
varteen ja pyyhkimällä lasit luutulla. Kazaniin
palattuamme teimme vielä viimeiset kaupunkikiertelyt ja vietimme viimeisen illan
pizzan, sushin sekä seurustelun merkeissä.
Kotiinlähdön aika koitti sunnuntaiaamuna
kello kolmelta. Fuksit 3 ja 4 nauttivat vielä
viimeiset mummon tarjoamat lihakeitot ja
lähtivät taksilla hakemaan tovereitaan.
Taksimatka ei kauan kestänyt: kuskimme ei
suinkaan ollut sunnuntaiajelulla, vaan kiisimme keskustan läpi satasen keskinopeudella.
Selvisimme kuitenkin lentokentälle asti, missä
jälleen kohtasimme tarkat turvatoimet: Fuksi
kakkosen laukussa näkyi läpivalaisussa jotakin epäilyttävää, mutta kun virkailijat tajusivat kielitaidottomuutemme, päästivät he
meidät mukisematta läpi. Viikon aikana keräämämme univelka alkoi jo painaa, ja olikin
vaikeaa hillitä innostustamme nähdessämme
jälleen rakkaan Oulun valot lentokoneen
ikkunasta.
Reissu oli pähkinänkuoressa erittäin hauska ja
avartava. Kyllä nyt osaa arvostaa asioita,
jotka ennen tuntui itsestäänselvyyksiltä, kuten
lämmintä ruokaa tai vettä, joka ei maistu
paskalta. Tai sitä, että yliopiston vessoissa on
pytyt eikä pelkkiä reikiä lattiassa.

Kuva 4. Ei lisättävää.
Lopulta kaikki kuitenkin pääsivät omiin koteihinsa nukkumaan, ja fuksit 3 ja 4 nauttivat
ylenpalttisesta nukkumatilasta, jota aiemmat
lähes lusikassa vietetyt yöt eivät olleet tarjonneet.
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Yritätkö jatkuvasti selittää suhdesotkujasi Satu Ruotsalaisen astrologialla?
Haetko oman itsesi tuntemusta klassisen psykologian puolelta?
Unohda Myer-Briggs ja humoraalioppi! Unohda horoskooppimerkit ja tähtikartat!
Vastaus kaikkeen on: 7.

"Numero 7 on täydentymisen numero. Aika ja avaruus. Kesto, kaukaisuus.
Vanha aika, häviö, kuolema tai kestokyky, pysyvyys ja kuolemattomuus.
Seitsemän sinettiä,ihmisen periaatetteet, vihjeet ja värit.
Kolmisointu: evoluution kiertokulku, viisaus, täydellisyys, tasapaino ja lepo." (Astro.fi)
Antiikin Kreikan maailman seitsämän ihmettä, seitsämän kuolemansyntiä,
Ilmestyskirjan seitsämän karitsaa, pasuunaa ja enkeliä...
Tämä mystinen luku eli määrä on myös riittävä koko ihmislajin kategorisointiin!
Vain yksi persoonaa kategorisoiva kehikko on tarpeen selittämään
sekä itsesi, että lähimmäisesi -

Rastita sinua luonnehtivat luonnehdinnat! Löytäessäsi oman hahmosi voit tutkia
ryhmädynamiikkaa pidemmälle katsomalla Ryhmä Hau© mm. Yle Areenassa!

VAINU □johtaja □luotettava □itsevarma □organisoiva

REKKU □kekseliäs □pöhinää □vastuuntuntoinen □kiltti
Tämä lapset ja vanhemmat hurmaava sekarotuinen
viedään Ylivieskan Kärkkäisellä käsistä. Tunnokas ja
toimelias Rekku hoitaa aina hommat kaikkien muidenkin
osalta, eikä vie turhaa huomiota itseensä. Hieman narsistinen viherpiipertäjä esittää moraalisen ylemmyydentunteen
tavoittelun ja kleptomaanisen kitsastelunsa ympäristövastuullisuutena,
josta osaa aina sopivan tilanteen tullen saarnata kanssatovereilleen.
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Koiraksikin täysi sika, tämä poliisiksi naamioitunut
aivopesty fasisti pyrkii joka tilanteessa valokeilaan.
Joka paikassa mukana vaikka tarvetta ei ole, Vainu
saa suhteillaan ja etuoikeuksillaan aina johtajan
paikan. Kärsii suurista itsetunnon ongelmista, joita
kompensoi jatkuvalla päsmäröinnillä. Täysin sokea
rakenteellisille ongelmille, joita itse ylläpitää.

KAJA □seikkailunhaluinen □energinen □rohkea □kilpailunhaluinen
Psykoosi ei saa kii, jos on sairaan nopee! Kajat ne ovat varsinaisia
pippaloiden piristäjiä, ja mahdollisesti piristeissä itsekin. Tätä
piripäätä ahdistaa jo pelkkä ajatuskin toimettomuudesta, joten hän
täyttää päivänsä täpö-täyteen aktiviteetteja. Mikäli suunnitelmaa ei
ole, sellainen keksitään improvisoituna päästä seurauksista huolimatta! Kukaan ei ole koskaan nähnyt tätä duracell-pupua hiljaa tai
paikallaan, joten voimme vain olettaa ko. tilanteen todistamisen
ennustavan maailmanloppua.

SAMPPA □vilkas □kömpelö □avulias □arka
Tämä pelle se ei osaa mitään ja toimii ryhmän narrina
vain olemalla paikalla. Jatkuva toisten suusta kuultu ja Sampan
itsensä harjoittama aliarviointi näyttäytyy huumorina, mutta
todellisuudessa kömpelö ja onnettomuusaltis syöpöttelijä on
vakavasti masentunut itsemurhakandidaatti.
Huom. Älä sekoita ’Samppaan’ (s.5,6,31)

ROLLE □reipas □sinnikäs □äänekäs □hauska
Kaikki meistä tuntevat vähintään yhden Rollen - kovaluontoisen ja vaikeasti lähestyttävän henkilön, joka todellisuudessa
onkin suuri pehmoilija. Karskilta vaikuttava tyyppi rakastaa
leperrellä kissoille ja keksii ystävilleen hellitteleviä lempinimiä.
Rollet ovat äänekkäitä ja iloluontoisia persoonia, jotka tuntuvat luonteellaan täyttävän koko tilan heti saapuessaan paikalle. Toisin kuin Sampalla, Rollen itseäänalentava huumori kertoo vain letkeästä elämänasenteesta, jossa
kaikkea ei tarvitse aina ottaa niin vakavasti!

TOMA □rauhallinen □huoleton □hiljainen □ujo
Oletko se yksi kaveri, jota ei ikinä muisteta kutsua mukaan?
Puhuuko ryhmässä joku aina päällesi, ja joku muu henkilö huoneessa huomaa, että myös sinä aukaisit suusi, ja sitten olet
kiusallisessa katsekontaktissa tämän henkilön kanssa, kun
molemmat todistavat täydellisen huomaamattomuutesi luoman häpeän?
Tunnetko olevasi oman elämäsi NPC? Edustatko jotakin
vähemmistöä ja toimit karikatyyrinä koko yhteisösi edestä?
Tunnetko, että sinua vähäsen niinkuin vain siedetään?
Valitan, olet Toma.

RIKU □ihminen
Olet ihminen. Kuulet eläinten ääniä päässäsi.
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Tää pitää kuvata
äärimmäisen
läheltä!
Lyhytelokuvia syntyy

Ilmastonmuutos tapahtuu,
mutta räjähdys
olis parempi...tai pommi....
Toimitus kehittelee
hallitusesittelyjä

Rokotettuja ei päästetä
kiltahuoneelle.

Meillä oli mahtava riparipappi, näytti kuvan naisesta…

PJ:n virallinen linjaus
sivusta kuultuna

Mantsattaren riparipappi
oli edistyksellinen

- ...Ei.
- Mitä?
- No nuo tekee sandelssista semmosta pukkia...

Suomen kielen survival-kurssi
vaihtareille, kurssi jolla opetellaan olemaan hiljaa
Mantsalaiset innovoi

Valenssilaiset kulkevat Atlaksen
kiltahuoneen ohi

Mantsalehti on optinen
harha
Kävin yhdellä luennolla, mutta tykkäsin kyllä siitä kurssista
Hydrobiologia kiinnostaa
mantsalaisia

Toimitus taittopsykooseissa

Täällä haisee kuolema
Mantsamökillä haisoo

Kuka saatanan mursu se...
Mantsalaiset yrittävät muistella
Otto von Bismarckin nimeä

Artikkeleiden pitää olla
seksikkäitä
A.Paasi (2019)

Onko tilanne 9-1… vai 12kissa?
Mantsamökillä seurattiin
urheilua

Atlaksen PJ

Hyle

Hehän ovat kuin kaksi marjaa...
S. Taanila Päätoimittajan muotokuva.
Sekatekniikka, 2019.

Puuhatehtävän (s. 16-17) vastaukset:
1. Meksiko
2. Venäjä ( sekä Puola, Suomi, Yhdysvallat,
Kanada ja Ruotsi)
3. Kiina
4. Mongolia
5. Syyria, Kypros, Turkki, Kreikka, Libanon,
Egypti, Libya, Israel ja Jordan
6. Turkki
7. Suomi

