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SISÄLLYS

PÄÄKIRJOITUS
"Miltäs opiskelijavappu näyttää?"
"No siis - viikon könyämiseltä ympäri kaupunkia? Alkoholin ja lidlin paistopisteen
tuotteiden voimalla. Haalarit jalassa."
Suunnilleen näin kuului keskustelu minun ja työkaverini välillä, kun hän tiedusteli,
miten vappua tänä vuonna vietetään. Päädyin vastaamisen sijaan antamaan
näkemykseni opiskelijan toisen joulun syvimmästä olemuksesta. Tarkensin sitten,
että tänä vuonna sama mutta etänä.
Aika kuluu kaikesta huolimatta, kurssit alkavat ja päättyvät, vuodenajat vaihtuvat.
Ja kas: Wapun tahikkas wap-puutteen aika on jälleen koittanut. Virvokkeet
virtaavat, holilliset tai holittomat. (ks. s.18-19) Huomionarvoisa joukko opiskelijaaktiiveja on murtautunut irti apatian kierteestä ja järjestänyt etätapahtumia ihan
kunnon wapun aikataulujen tahdilla, ja ilmoittautumislinkit ovat sähköpostilistoilla
ja sosiaalisessa mediassa. Toivottavasti vielä ajankohtaisia lehden ulostulon aikaan.
(Sivulla 6 koontia OLuT:in ja Atlaksen järkkäämistä tapahtumista. Tsekatkaa myös
paraswappu.fi!)
Kuvaukseni opiskelijavapusta oli sanottu lämmöllä, mutta pakko myöntää, että
minulla on juhlan kanssa ainakin keskikokoinen kanalintu kynittävänä. Huomasin
fuksivuoteni vappuna, että muutaman päivän kuuri lähinnä (halpaa=pahaa) siideriä,
irtokarkkeja ja lidlin paistopisteen tuotteita ei edistänyt meikäläisen hyvinvointia
fyysisesti eikä henkisesti. Viime vuonna wappu tuli maailmantilanteen takia
skipattua oikeastaan kokonaan. Tänä vuonna yritän siis löytää tasapainon
jonkinnäköisen itsestä ja velvollisuuksista huolehtimisen ja pienen irtioton välillä.
En toivota pärjäämistä tai jaksamista. Sen sijaan toivotan hyvää wappua!!!
-siina

taustatyö teletappijuttuun toi tietooni tämän, joten nyt teidänkin täytyy tietää

PJ-PALSTA
Tätä raapustellessani aivoni ovat täyttyneet kandista, muuton suunnittelusta,
virallisista sähköposteista sekä poikkeuksellisen masentavan näköisestä
räntäsateesta. Tältä palstalta ei siis kannata odottaa yhtikäs mitään järkevää.
Ainakin mun mielestä kevät on mennyt ohi ihan huomaamatta, enkä voi uskoa
että Wappu on jo ihan kulman takana. Tänäkään vuonna Wappua ei päästä
viettämään normaaliin tapaan, mutta onneksi etätapahtumia järjestetään
reippaasti! Etätapahtumien osallistujamäärä tuppaa usein olemaan harmillisen
pieni, ja moni ei välttämättä koe niitä mielekkäiksi. Listaan tähän pari asiaa,
joiden avulla etätapahtumista saa kaiken irti:
Osallistukaa etätapahtumiin pienissä porukoissa
(kokoontumisrajoituksien mukaan tietenkin).
Laittakaa haalarit päälle! Vaikka pitäisit kameraa
poissa päältä, pelkkä haalareiden pukeminen piristää
mieltä kummasti! (harvinaisissa tapauksissa ja
laskuhumalan ollessa optimaalinen myös
päinvastainen reaktio voi olla mahdollinen, katso
kuva)
Jakakaa Wapputunnelmianne Atlaksen uudessa
Telegram-ryhmässä. Harmainkin päivä piristyy
mantsahöpöttelystä!
Ja lopuksi vielä kliseinen lausahdus: Tehkää asioita,
joista tykkäätte. Vuosi on ollut raskas, ja Wappu,
vaikkakin vähän epätavallinen, on todellakin
ansaittu! Toivottavasti nähdään runsaalla mantsaedustuksella etätapahtumissa!
-Tanja

Wapun avajaiset 23.4. alkaen klo 18
Zoom/Discord
Päiväkännit 25.4.2021 klo 12 - 16
Zoom
Poikkitieteellinen etäBeerPong -turnaus
26.4.2021 klo 16 alkaen
Zoom
Atlaksen ja Syntaksiksen Etäwappusauna
26.4.2021 klo 18 alkaen
Zoomissa
AatonAatonAatonAatonApinaKapina -etäsitsit
27.4.2021 klo 17 - 22
Zoom
Etäolutjooga & Atlasvisailu
28.4.2021 klo 18 alkaen
Zoomissa
OLuT:n Wappusuunnistus
28.4. - 29.4.2021
Ulkona, alueena Linnanmaa ja keskusta
Etä-Wappupiknik
1.5.2021 alkaen klo 12

kevät kuvina

Miten tulla toimeen
opintotuella?
Opintotuki tänä Herramme Igorin vuonna 2021 on 252,76 € /kk +
laina. Nykyään opiskelijat ovat fiksuja ja laittavat opintolainan
sijoituksiin, joten opiskelijan täytyisi elää tuolla pienellä summalla.
Moni kysyykin, miten helvetissä se onnistuu?
Tässäpä vastaus:
Suurin kuluerä on tietenkin asuminen. Paras keino säästää on asua
lipastolla! Rahaa ei mene vuokraan, vakuutuksiin, veteen, sähköön,
nettiliittymään… Miten sitten asua lipastolla?
Herramme Igorin paras kaveri Bansku testasi tämän: kiltiksellä voi
nukkua (kuva 1), syödä (kuva 2 ja kuva 3) ja yleisesti ottaen elää
(kuva 4). Lipastolta on myös löydettävissä suihku (kuva 5)!
Mihin kaikkeen sitä rahaa sitten menee?
Tietenkin ruokaan, mutta onneksi lipastolla on ravintoloita.
Normaaliaikana niistä voi saada kaksi ateriaa (2,70 €) viitenä päivänä
viikossa ja lauantaisin yhden. Yhteensä ruokailut maksavat
kuukauden aikana 129,6 €
Aamupala ja iltapalatarvikkeet kannattaa hakea halvalla esimerkiksi
Prismasta alennusmyynneistä. Leipä ja voi ja vapaavalintainen kasvis
ei paljoa maksa! Sunnuntain aterioiksi kannattaa miettiä sellaisia,
jotka voi mikrossa valmistaa. Muu ruokailu kuukaudessa 50 €.

Kuva 1: Kommuunissa
on mukavia sohvia

Kuva 2: Uudella mikrolla
on kiva lämmittää ruokaa

Postin voi tilata poste restantteen, josta sen voi hakea hintaan
3,10 €. Tosin mitäpä sinne edes tulisi? Poste Restante säilyttää
posteja 2 viikkoa, joten kaksi kertaa kuukaudessa voi tulla kuluerä.
Yhteensä kuukauden aikana 6,10 €
Tässä vaiheessa on rahaa mennyt n. 185 € eli rahaa jää runsaasti vielä
yli. Voit siis hemmotella itseäsi yli 60 € kuussa

Mitä muuta sitä ihminen kaipaa?

Kuva 3: Astiat tarjoaa
kommuuni!

Hygieniatarvikkeet? Pyydä lahjaksi. Aikuiselle on muutenkin
vaikeaa keksiä lahjoja.
Pyykinpesu? Rottaile kaverille tai opettele
nyrkkipyykkään!
Kännykkäliittymä? Etsi mahdollisimman halpa. Mieti
tarvitseeko nettiä, sillä yliopistolla pääsee Wifiin! Vaihtoehtoisesti
rottaile ja maksata porukoilla…
Nautinnollisia asumishetkiä kommuunissa!

Kuva 4: Kahvi = elämä

Kuva 5: Suihkunraikkaana

BIOLOGIAA SIVUAINEENAAN LUKEVAA VITUTTAA

Godzilla vs Kong (2021)

Pieniä juoneen liittymättömiä spoilereita! Elokuvassa Godzilla vs Kong, Kongia kuljetetaan
helikopterirahtina johonkin. Hän lojuu valtavassa verkossa, jota kantaa 28 eri ilma-alusta
(kuvattu yllä). On helppoa tunnistaa, että kyseiset koneet ovat V-22 Osprey VTOL
kuljetuslentokoneita ja CH-47 Chinook sekä MH-53 Pave Low helikoptereita. Kaikki 28 konetta
eivät näy kuvassa samanaikaisesti, mutta niiden määrä voidaan laskea verkkoa pitelevistä
kaapeleista. Kyseisten koneiden nostopainot samassa järjestyksessä ovat 6800kg, 11000kg
ja 9000kg. Kuvaa apunamme käyttäen, voimme olettaa nostopainon aritmeettisen keskiarvon
olevan noin 9000kg per kone. Tämä asettaa ilmanostettavan Kongin maksimipainoksi 252
000kg, eli 252 tonnia. Kyseinen maksimipaino voi tuntua valtavalta, mutta sitä se ei ole.
Kongin pituus on helppo selvittää. Elokuvan mainosmateriaali toteaa tämän valtavan gorillan
olevan 102 metriä pitkä. Seuraavaksi selvitetään miten tämän voi suhteuttaa normaalipituisiin
gorilloihin.
Internetin mukaan suuri luonnonvarainen urosgorilla on tyypillisesti 1,8 metriä pitkä ja painaa
227kg. Kong on noin 57 kertaa tätä pitempi. Eläinten paino kasvaa kuutiona suhteessa
pituuteen, eli 573. Tämä tarkoittaa Kongin painavan noin 185 000 kertaa enemmän kuin
227kg painoinen urosgorilla, eli yhteensä 42 000 tonnia!!!
Elokuvan Kong painaa siis vain 1/160 osan siitä mitä todellisen Kongin tulisi painaa. Tämä
tarkoittaa sitä ettei elokuvantekijöillä ole hajuakaan biologian perusteista. Jatketaan kuitenkin
vielä hetki laskuja.
158kg painavan urosgorillan on laskettu tuottavan noin 0.23kg kakkaa kerralla. 42 000
tonninen Kong siis tuottaa 61 tonnia paskaa muutaman tunnin välein! Gorillat saattavat
ahdistuessaan heitellä jätöksiään, joten kyseessä on erittäin tuhoisa salainen ase. Laskin
myös, että Kongin tulisi syödä päivässä noin 30 miljoonaa banaania. Banaanin luontaisen
radioaktiivisuuden huomioon ottaen, nämä 61 tonniset lentävät banaanikakkalohkareet
aiheuttaisivat akuuttia säteilysairautta kaikille, jotka uskaltavat lähestyä niitä.
- Tomppa

Täytteen syvin olemus assosiaatiot ja määritelmä
Mantsalehti kaipasi täytettä. Pikaisella googletuksella sanalle ”täyte” löytyy
määritelmä wikisanakirjasta, tuosta interwebsin ikiomasta vaihtelevan laadun
määritelmien täyttämästä vapaamediasivustosta. Wikisanakirja tietää kertoa, että
täyte on ”jonkin sisälle lisätty asia, joka täyttää sille varatun tilan sen sisällä”.
Ollakseen siis täytettä, vaatii täytteeksi määriteltävä asia itselleen tilan.
Maantieteilijälle tila on onneksi tuttu käsite, joten tällä ajatusketjulla olemme siis
erittäin päteviä määrittelemään täytteitä. Voimme myös vetää tästä
johtopäätöksen, että maantieteen yksikössä on suuri määrä täyteosaamista.
Määritelläkseen täytteen täytyy määritellä siis tila, joka täytetään. Tilahan on totta
kai spatiaalinen konstruktio, jolla on olemassa jonkinlaiset sovitut tai
sopimattomat, määritellyt tai määrittelemättömät rajat, jotka antavat tilalle sen
muotonsa. Esimerkiksi täytekakut ja kääretortut ovat tiloja, joilla jokainen tietää
olevan täytteen, tässä tapauksessa konkreettisen sellaisen. Täytekakun
tapauksessa täytettävää tilaa rajaa itse kakun fyysinen muoto ja kakusta riippuen
kermakoristelu. Täytekakku on tapauksena myös mielenkiintoinen, sillä nimi
itsessään viittaa jo oletukseen, että kakun muodostamalla tilalla on täyte. Tämä
taas herättää kysymyksen soveltuuko täytteeksi ihan mikä hyvänsä? Voisiko siis
esimerkiksi punajuurilla täytetty kakku tai torttu olla nimensä mukainen? Pikaisella
mietinnällä kyllä, kunhan ei mieti käyttötarkoitusta ihan liikaa. Käytössämme oleva
määritelmä täytteelle antaa erittäin paljon joustovaraa tulkinnan suhteen, mikä on
varsin vekkuli asia lehdentäyttäjän näkökulmasta. Määrittelemällä täytettävälle
tilalle mielivaltaiset rajaavat tekijät, on mikä tahansa asia vähintään jossain määrin
täytettä. Ihminen täyttää vaatteensa ja asuntonsa, autonsa tai vaikka pahvilaatikon
niin halutessaan. Täyttämiselle voi myös vetää epäsoveliaita mielleyhtymiä, mikäli
niin haluaa, mutta tässä tapauksessa pidättäytykäämme mielemme hämärien
nurkkien täyttämisestä derogatorisella materiaalilla.

Seuraavaksi voikin tarkastella täytteen abstraktiutta tai konkreettisuutta, riippuen
jälleen kerran täytettävästä tilasta. Usein kuulee puhuttavan, että esimerkiksi
musiikki täyttää joko huoneen tai kuuntelijansa korvien välin, joidenkin
tapauksessa sielun, joka on täytettävänä tilana varsin vaikeasti määriteltävä, jopa
maantieteilijälle. Pitäydytään siis hengellisen hyminän tällä puolella. Abstraktia
olemusta täytteelle voi silti miettiä, väitetäänhän myös, että joissain tapauksissa
joko henkilön olemus tai ego täyttävät tilan. Myös ajatus sosiaalisesta
spatialisaatiosta ja spatiaalisesta sosialisaatiosta ovat ajatuksena sovellettavissa
täytteeseen. Sen sijaan että hyvin yksinkertaistetusti kysyisimme ”luoko tila meidät
vai me tilan?” voimme kysyä ”luoko tila täytteen vai täyte tilan”?
Aina välillä myös kuulee jonkun etsivän elämälleen täytettä. Joillekkin se tarkoittaa
roppakaupalla alkoholia, koukuttavia määriä adrenaliinia, 8-16 työpäiviä tai
numeroita pankkitilillä (mitä isompia sen parempia). Tällä perusteella voi myös
miettiä, ovatko ne yksilöt, jotka täyttävät asioita työkseen muita paremmassa
asemassa tältä kannalta. Olkoon sitten ammattikuvana täyttää tienposkesta
eläinmuseoon kiikutettuja ketunraatoja tai kebabrullia vapun juhlimisessa
nälkiintyneelle opiskelijalle. Oli miten oli, vähintäänkin rullien täyttäjät ovat
opiskelijaelämän korvaamaton ammattikunta, luovathan he humalaisen kannalta
täytettä känni-iltaan.
Täyte on kuitenkin monimuotoisuudestaan huolimatta
erilainen käsite meille kaikille. Täyte on myös konseptin kahlehtima, ja ellei täyte
suorita täydellistä vallankumousta sortajastaan, tullaan sitä tuskin koskaan
miettimään suuremmissa asiayhteyksissä. Täyte tullaan siis jatkossakin
mieltämään mitä todennäköisemmin leivonnaisten asiayhteydessä, mutta meidän
kaikkien lienee syytä muistaa se että me sekä olemme, luomme ja tuotamme
täytettä.
Täytettä torveen kaikille.
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Olet luotettava, mutta monen mielestä vähän laimea
ja kulmikas. Voisit olla hienostuneempi jos yrittäisit
vähän.
Wapun jälkeisenä aamuna:
heräät päänsärkyyn, tilaat woltista pitsan iltapäivälle
ja nukahdat uudelleen.

Kahvi

Olet katkera ihminen. Väännät eteenpäin vitutuksen
voimalla. Teet, mitä sinulta odotetaan vain, koska
haluat näyttää, miten kovasti se sinua ottaa päähän.
Mutta teetpähän kuitenkin.
Wapun jälkeisenä aamuna:
huomaat kahvipannun pohjalla edellisen aamun satsin
jämät, heität ne kitaasi särkylääkkeen kera ja
raahaudut hammasta kiristellen
luennolle/kokoukseen/töihin. Voi paska!

Viski

Esität hienostunutta ja juurevaa, mutta
todellisuudessa eksistentiaalisten pohdintojen sijaan
sinulla on pelkkä eksistentiaalinen kriisi.
Wapun jälkeisenä aamuna:
Tuijotat seinää kahdeksasta kahteentoista tuntia ja
mietit että miten tässä näin kävi, kunnes tulet siihen
tulokseen, että ainahan tässä näin käy. Menet
nukkumaan.

Drinkit

Sinussa on monta puolta. Olet raivostuttavan
toimelias ja tyylitietoinen keikari, ja vaikka ruumista
ja sielua jomottaisi, niin sinulla on hymy liisteröity
naamalle.
Wapun jälkeisenä aamuna:
Pyyhit glitterin naamalta, menet jäiseen suihkuun ja
lähdet kauppaan koska illalla tulee vieraita, sinulla on
työhaastattelu teamsissa ja instagram-päivitys
tehtävänä. Päänsärkysi jomottaa samaan tahtiin kuin
basso asunnossasi vielä neljä ja puoli tuntia sitten.

Tuoremehu

Saatananmoinen energiapaketti kahdella jalalla.
Joskus neljällä, mutta sillon kyse on varmaan
joogasta eikä aamuyöllä kotiin ryömimisestä, sillä
olet myös rasittavan tervehenkinen. Ainoa
paheesi on toksinen positiivisuus.
Wapun jälkeisenä aamuna:
Lähetät kavereillesi auringonpaisteisia selfieitä
aamulenkiltäsi, sekä viestejä: "raitista ilmaa ja
reippailua! kyllä se siitä!! energianpuutteen voi
korvata vihersmoothiella johon on rouhittu
sekaan premiumlaatuista vihreää teetä!!"

Kofeiiniton kahvi

Siinä missä tuoremehu julistaa
tervehenkisyyttään ja energiaansa, sinä,
kofeiiniton kahvi, esität, että olet normaali
nurisija. Kun muut valittavat, käyttävät piristeitä,
tai hajoilevat, sinä esität olevasi hommassa
mukana mutta todellisuudessa naurat partaasi
muiden ruikutukselle. Kaksinaamainen hirviö.
Wapun jälkeisenä aamuna:
sinulla ei ole krapulaa, riippumatta siitä, joitko vai
et, sinua ei väsytä, riippumatta siitä, kuinka
monta tuntia nukuit. Olet nähnyt ja kuullut kaiken
ja taltioinut sen muistiisi. Kuolevaiset varokoon
ärsyttämästä sinua.

Kirkkaat

Menee lujaa. Kyseenalaistat sen, ettäkö voisi
mennä liian lujaa. Huonona päivänä sinulla on
terävä kieli mutta samea mieli.
Wapun jälkeisenä aamuna:
???? sinusta kuullaan vasta viikon kuluttua mitään
varmaa. Viimeksi sinut nähtiin melomassa pitkin
laanaojaa kämppikseltäsi varastaman pöydän
päällä. Kämppis ilmoittaa, että pöytä on kyllä
palautettu ja että jokin liikkuu pimeinä tunteina
asunnossa, mutta sen kanssa ei voi komunikoida.

Eräs synkkä ja myrskyinen ja uneton yö päähäni pyörähti ajatus. Mihin kaikkeen turhaan sitä
rahaansa laittaakaan ja kuinka paljon sillä saisi kaljaa eräässä Oulun keskustassa sijaitsevassa
nimeämättömässä paikassa. Lopputuloksena syntyi siis erään opiskelijan satunnaisen kuukauden
erinäisiin kohteisiin käytetty raha* muunnettuna erään nimeämättömän paikan
opiskelijahintaisiksi kaljoiksi.
Vuokra 450 € = 112.5 kaljaa
Sillan alle muuttamalla säästäisi ihan kivasti. Vois harkita.
Vesi 20 € = 5 kaljaa
Vesimaksu. Todellisuudessa alhaisempi. Yliopistolla voi peseytyä lavuaarissa. Vaihtaritkin
tekee niin.
Sähkö n. 10 € = 2.5 kaljaa
Jos ei asu, ei mene sähköä. Olemassa olevat laitteet voi ladata lipastolla.
Vakuutukset n. 10 € = 2.5 kaljaa
Mitä sitä turhaan itteään vakuuttaa. Kaljaan vaan nämäkin rahat.
Puhelin ja netti 18,50 € = 4.625 kaljaa
Lipastolla pääsee nettiin. Nykypäivänä kukaan ei soittele. Paitsi äiti, mut ei sitä varten kannata
liittymää olla.
Bussikortti 42 € = 10.5 kaljaa
Apostolin kyytillä pääsee ja kunto kasvaa, että jaksaa juoda sitä kaljaa.
Bensa 50 € = 12.5 kaljaa
Ilmasto pelastuu, kun lopettaa turhat autoilut!
Opiskelijaraflat 63.74 = 15.935
Kaljassa on ohraa, puurossa on ohraa = kalja on siis sama asia ku puuro!
Muut raflat 40.94 = 10.235
Sisältää nii roskaruoat, kuin lipaston kahvit. Terveellistyy elämä ku lopettaa kovat rasvat.
Ruokakauppa 170,47 = 42.6175 kaljaa
Saattaa sisältää myös vaatteita. Mutta vaatteet on jo ostettu. Ja kaljassa on hiilihydraatteja.
Dyykkaamalla saa myös tarvittavan ravinnon. Ehkä…
Apteekki 40,38 € = 10.095 kaljaa
Laastarit ja vitamiinit on kalliita… Mutta kaikki on karsittavissa.
Sporttipassi 48 € 12 kaljaa
Ulkona voi liikkua ilmaseksi. Täyttä humputtelua tämmöset.
Baarit (poislukien nimeämättömän paikan opiskelijabisse) 12 € = 3 kaljaa
PYHÄINHÄVÄISTYS KÄYDÄ MUUALLA. Nyt hävettää tämmönen käytös.
*Osa kohdista on puhtaasti laskettu netistä saaduista keskiarvoista, eikä täten vastaa oikeaa rahankäyttöä.
Disclaimer: kyseessä vain yksi kuukausi, joten rahankäyttö ei välttämättä vastaa todellisuutta.
Disclaimer 2: Kirjoittajalla ei suosittele kaljadieettiä kenellekkään.

jäniksen nousu ja tuho

"bad taxidermy", painettu folio ja
sesamöljypullo. 2021.
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Viime vuonna Wappunumerossa satuiltiin Pyjamabanaaneista (ks. wap-puute-numero 2020),
ja vuosittainen tarve palata klassikkolahtenohjelmien pariin vain huomatakseen, miten
älyvapaita ne olivatkaan, nostaa taas päätään. Tänä wappuna nostalgiakierre heittää meidät
Teletappimäelle, jossa asuvat Tiivi-Taavi, Hipsu, Laa-Laa ja Pai. Siis teletappiväki,
antennipäiset lyllertävät otukset jotka juoksentelevat vauva-auringon valossa 2000-luvun alun
tietokonegrafiikoilla höystettyjen vihreiden kukkuloiden keskellä.
Jossain vaiheessa lapsuuttani minusta tuntui, että televisiosta tuli pelkkiä teletappeja.
Varhaisaamun lastenohjelmat: teletappeja. Pikku kakkonen: teletappeja. Pikku kakkosen
jälkeen tuleva ohjelma: teletappeja. Luultavasti todellisuus ei ollut aivan näin synkkä, mutta
teletappien yliannostus aiheutti minulle kuitenkin selkärangasta lähtevän pakene tai taistele reaktion vuosien vuosien ajaksi aina, kun teletappeja sattui näköpiiriin. Wappunumeron
vuoksi täytyy kuitenkin uhrauksia, ja tuhdin kahvikupillisen voimin toimittaja uskalsi istua alas
ja katsoa jakson tappiolentojen seikkailuja.
Muistan, että ennen traagista vieraantumistani ohjelmasta odotin innolla ns. harhajaksoja, joissa
teletapit pääsivät kirmailemaan hieman kauemmas kotikukkulaltaan ja näkivät joltain toiselta
astraalitasolta karanneita kirahveja sun muita savannin eläimiä. Innolle koitti harmillinen
loppu, kun kerran eteerisen norsun sijaan ruudulle ilmestyivät nämä huuruiset otukset.

kuvat
1. & 2.
"5 nights
at
tubbies'"

Kammottavat leluleijona ja -karhu ovat tuttavapiirini ja suomitumblrin perusteella Morson
lisäksi yksi yleisimpiä lastenohjelmatraumojen aiheuttajia. (Vaikka kuulemma otuksilla on
fanejakin.) Silmät ovat lähes yhtä häiritsevät kuin kiltis-siltsulla, mutta näillä on lisäksi pyörät
alla. En kyllä haluaisi nähdä tuollaista rullaamassa kohti huoneen nurkasta.
Mutta takaisin teletappeihin. Jotenkin oli päässyt unohtumaan, että teletapithan katselivat
pätkiä ihmisten tekemisistä tv-mahojensa kautta - teletappiöllykät itse ovat jääneet mieleen
paljon paremmin. (Taisin olla erityisesti Pain suuri fani joskus hädin tuskin tarhaikäisenä, sillä
halusin kovasti potkulaudan. Jossain vaiheessa teini-ikääni löysin punaisen värin ja söpöstelyn
uudelleen, joten voisi sanoa, että olen palannut juurilleni.)

Tässä jaksossa kastellaan kasvimaata, minkä teletapit totta kai haluavat nähdä uudestaan.
Hetken kuluttua erään kukkulan harjalle ilmestyy kastelukannu, joka ei suinkaan kasvata
kasveja, vaan oikeastaan kaikkea, mitä sillä kastellaan, kuten Laa-Laan jumppapallon, TiiviTaavin käsilaukun ja Hipsun hatun. Onnea vain vanhemmille, kun tenavat haluavat tämän
jälkeen kastella kaikkea, mitä eteen sattuu, että se kasvaisi.
Mutta ovatko teletapit jonkun sorttisia androideja? Vai vain televisiotaajuuksille herkkiä
eläimiä? ("teletapit nukkumaan" -kuulutukset maan alta nousevista kaiuttimista antaisivat
viitteitä myös jonkinlaisen teknologisen kontrolloidun utopian keskellä elämisestä.) Mutta en
ole biologi, joten jätän spekuloinnin sikseen. Lisäksi "in-universe" -analyysin sijaan mielestäni
paljon antoisampi tapa tulkita mediaa on peilaamalla sitä johonkin oikean elämän ilmiöön tai
omiin kokemuksiin. Sillä ei ole väliä, mikä teletappien tarkka lajiluokitus on, vaan sillä, miten
vatsatelevisio ja teletappien into matkia siellä näkemiään ihmisiä kuvastaa median viestien
vastaanottamista ja sisäistämistä. Sisällöllä myös sosiaalistetaan lapsia toistamaan samaa käytöstä;
teletapit siis paitsi tekevät näkyväksi median vaikutuksia, myös tuottavat vaikuttavaa mediaa kansankielellä ilmaistuna siis teletapit aivopesevät lapsia, kikatellen ja hymyssä suin.

pimeä puoli
Vaan mitä löytyykään toiselta puolelta, moebiusnauhan ympäri käveltynä, teletappien
negatiivista? Keletapit. Ja vappunaamari. Alivaltiosihteerin sketsi keletapeista (Kele, Tana ja
Sviddunääs), jotka asuvat soramontussa, sattuu sopivasti vapun ajan teemaan. Soramonttuun
ilmestyy vappunaamari, joka aiheuttaa kränää keletappien kesken (Tana esimerkiksi uhkailee
muita keletappeja metrisellä puuhalolla, että saisi naamarin itselleen.) Lievästi traumatisoivaa
katsottavaa jopa teletappeihin kyynistyneelle katsojalle - mutta huomionarvoista ja lähes
kathartista siksi, että teletappien elekieli ja teletappijakson rakenne on sisäistetty häiritsevän
hyvin. Alkutunnariinkin on oikeastaan vain lisätty "perhana", härö tunnelma ja epävireinen
sävel ovat läsnä jo alkuperäisessä lurituksessa. Viimeisenä silauksena taivaalta tuijottelee vauvaauringon sijaan Urho Kekkonen sädekehän keskeltä. Liekö poliittinen statement vai
esteettinen valinta, tulkitkaa miten haluatte. Minä olen ainakin saanut riittävän annoksen teleja keletappeja taas seuraavaksi vuosikymmeneksi.

kuva 3. aurinkoinen UKK.

kuva 4. terveisiä soramontusta.

tiedettä

taidetta

Ultan käskee: No fun allowed. Ultan Culver. 2021

sanottu a
“7 percent - that’s easily more than nothing.”
“Onko pakko, jos ei halua?”
“Mistä sää sait nää lähteet?”
“Tiedon basaarin alelaarista.”
“Mantsalehti syntyy vaan pakottamalla.”
"Miksi mennä Pattayalle, kun voi mennä Pattijoelle?"
-maakuntamatkailun mainostusta
"Miksi Ramboilit kuusimyymälässä?"
-Mantsa-naisoletettu
"wabu ei lobu"
-vanha mantsalainen sananlasku

?

"doggo + burger"

sanapeli - etsi piilotetut mantsa- ja ei-mantsasanat!

Palauta lista tai kuva löytämistäsi sanoista 13.5. elikkä helatorstaihin mennessä mantsalehden
sähköpostiin (mantsatoimitus@gmail.com)! (Eniten sanoja löytäneelle luvassa palkinto...)

vabu on mielentila!

