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Haetaan

Päätoimittaja, Mantsalehti
MANTSALEHTI - MÄÄRÄLLISTÄ JA LAADULLISTA JOURNALISMIA
Mantsalehti on yksi Suomen suurimmista ainejärjestölehdistä, vetovoimainen tiedotus- ja
vaikutuskanava, jossa välitämme haluttua informaatiota hyväuskoisten opiskelijoiden tajuntaan.
Yhtenä Suomen monialaisimmista pseudotiedejulkaisuista osallistumme globaalien haasteiden
ratkaisemiseen yhdistämällä multisensoriset lähestymistavat, korkeatasoisen journalismin ja
tuloksellisuutta tavoittelevan yhteistyön. Tarjoamme nykyaikaisen työ- ja propagandaympäristön sekä
läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin vaikuttamis- ja aivopesukoneistoihin. Toimituksemme edustaa
kansainvälistä kärkeä omalla alallaan.
Etsimme nyt PÄÄTOIMITTAJAA vuoden kestävään työsuhteeseen Atlas ry:n Mantsalehteen
Mantsalehti toimii Atlas ry:n yleisenä viihde- ja propagandakanavana vastaten yleiseen
vaatimukseen kiltalehden olemassaolosta. Päätoimittaja työskentelee muun toimituksen
esimiehenä vastaten Mantsalehden kokonaiskuvasta ja yleisestä linjasta potkien samalla muuta
toimitusta kirjoittamaan artikkeleita, joita ainejärjestön muilta jäseniltä ei saada kiristettyä. Lisäksi
päätoimittajan vastuulle kuuluvat neuvottelut paikallisen painotalon kanssa mahdollisimman
pienistä painokuluista, välttäen kuitenkin lehden vessapaperille painamista.
Edellytyksenä tehtävään valituksi tulemiselle on ylemmän peruskouluasteen
päättötodistus, sekä neljä raajaa ja pää, joskin raajojen lukumäärästä voidaan tarvittaessa tinkiä.
Eduksi katsotaan kyky motivoida epämotivoitunutta toimitusta, sekä suitsia heidän pahimpia
perseilyjään. Tehtävässä auttavat idealistinen elämänasenne, innosta kiiluvat silmät ja kyky
palvella ylempää hegemoniaa.
Tarjoamme vuoden kestävän työsuhteen, jossa voit toteuttaa itseäsi parhaaksi
katsomallasi tavalla, sekä ajaa omaa agendaasi kenenkään sitä kyseenalaistamatta. Riippuen
valituksi tulleen kyvyistä, on tehtävässä mahdollista manipuloida yleistä ilmapiiriä, ja pedata
tulevaa paikkaa parempiin tehtäviin. Lisäksi tarjoamme liukuvat työajat,
monipaikkatyömahdollisuuden ja vapauden käyttää parhaaksi katsomiasi työvälineitä
omakustannehintaan.
Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle
3√2. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on
korkeintaan 0,5 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Jätä hakemuksesi suullisesti Atlas ry:n syyskokouksessa. Liitä hakemukseen myös
CV ja motivaatiokirje. Tehtävä täytetään tai jätetään täyttämättä syyskokouksessa ja siinä
sovelletaan 0 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Mantsalehden toimitus.
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Pj -palsta
Jos joku olisi kertonut minulle pienenä pelokkaana fuksina, että pari vuotta myöhemmin
kirjoittelisin Mantsalehden PJ-palstaa, olisin lähinnä pitänyt sitä huonona vitsinä. Tässä
kuitenkin ollaan ja viimeistä palstaa viedään. Vuosi on hujahtanut hirveällä vauhdilla ohi,
ja seuraavan palstan puikoissa onkin sitten jo joku muu.
Edellisen Mantsalehden jälkeen on tapahtunut
jotain, mikä ainakin allekirjoittaneen mielestä
tuntuu ihmeeltä: haalarit ovat nimittäin palanneet
jälleen katukuvaan ja opiskelijaelämä vaikuttaa
palanneen hyvin lähelle entisiä hyviä aikoja. Joskin
näistä ”normaaleista” ajoista tuntuu olevan niin
pitkä ikuisuus, että on edes vaikea muistaa miltä
silloinen opiskelijan arki näyttikään. Nyt tilanne on
jo pidempään näyttänyt niin valoisalta, että jopa
minä olen päässyt luopumaan pessimismistäni ja
tilalle on tullut toivo siitä, että ehkä tästä ollaan
kohta selvitty.
Tapahtumat eivät kuitenkaan itse
järjestä itseään. Hallituskauden vaihtuminen alkaa
olla jo lähellä, ja uusia tekijöitä kaivataan runsaasti.
Mikäli tämä lehti ehtii ilmestyä ennen syyskokousta,
haluan kannustaa teistä jokaista saapumaan
paikalle kokoukseen ja lähtemään mukaan
toimintaan.
Itselleni Atlaksen hallitustoiminta on ollut yksi parhaista opiskeluajan iloista.
Hallitustoiminnassa saa kavereita vuosikurssirajojen yli, paljon uusia kokemuksia ja uusia
taitoja. PJ-vuosi ei ole ollut pelkästään helppoa ja kivaa, mutta paljon se on opettanut.
Voin myös ilokseni todeta, että Atlas on edelleen pystyssä, kukaan ei ole haastanut meitä
oikeuteen ja vuosijuhlatkin saadaan järjestettyä. Menestyksekäs vuosi siis takana.
Onneksi vuotta on vielä pari juhlantäyteistä kuukautta jäljellä. Törmäillään siis
syyskokouksessa, kiltiksellä, lyhäreillä ja pikkujouluissa!
-Tanja

madam

chairman

"mutta hei, kohta päästään pätkimään geologeja pesäpallomailalla"
-atlaksen pj ylläpitää hyviä kiltasuhteita
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Novelli: Motivaatio
Luku 1
Tapahtuipa maaliskuun 25. päivänä Oulussa, jotain ainutlaatuista ja eriskummallista, kun
yliopisto-opiskelija Rudolf Rännipää heräsi asunnossaan, Yliopistokatu 44:ssä.
Rännipää raotti silmiään ja hänen silmälappujensa välistä pilkahti kirkas valonsäde, joka
sai opiskelijanuoren huokaisemaan syvästi. ”Himpula, nukuinko mä nyt taas pommiin?”,
mietti nuori mies hapuillen puhelintaan vapisevin käsin. Puhelin vastasi hänen lasiseen
katseeseensa koron kera, sillä se oli sammunut keskellä yötä ja välitti nyt mustalta
ruudultaan vain tyytymättömän näköisen, päivänvalon sävyttämän peilikuvan
omistajastaan.
Rännipää kokosi itseään hetken, ja pääsi konttaavan välivaiheen jälkeen
keittiöön. Siellä hän keräsi tottuneesti, joskin hieman kömpelöllä otteella
kahvintekotarvikkeet ja laittoi pannullisen toivoa tippumaan. ”Miks kaikki tuntuu tänään
niin vaikealta?”, mutisi Rännipää ja päästi huuliltaan uuden huokauksen, tällä kertaa
lyhyen vaikeroinnin kera. Samalla, oli yöllä sammunut eteläkorealainen herännyt henkiin.
Se värisi nyt koko pituudeltaan keittiön pöytää vasten ja ilmoitti tuoreista uutisista Ylen
Uutisvahdissa: ”Herätys: Matkustusrajoituksia tiukennetaan, hallitus tutkii George
Orwellin kirjoja mahdollisena osaratkaisuna pandemianhoitoon ja yksinasuvia
opiskelijoita kehotetaan nyt vain jaksamaan ja pidättäytymään kokoontumisista ”omaksi
parhaakseen””.
Uutisvirta oli jo pitkään ollut tragikoomisuudessaan niin piinallisen
samankaltainen, ettei Rännipää paneutunut siihen yleensä kuin otsikkotasolla. Silloinkin
hän teki sen pikemmin velvollisuudentunnosta korkeakouluopiskelijana, kuin aidosta
kiinnostuksesta. Tänään hän kuitenkin jatkoi otsaketta pidemmälle ja tunsikin heti
pakottavaa väsymystä, joka vain syveni hänen edetessään juttukoosteessa.
”Masentaviahan nuo tartuntaluvut ovat, mutta joku muukin tässä tuntuu nyt
toivottomalta”, hän totesi ääneen.
Rännipää oli vuoden sosiaalisen eristäytymisen jälkeen alkanut puhumaan
asunnossaan itsekseen – tapa, minkä hän perusteli, ainakin itselleen, ylläpitävän puheen
artikulaatiota ja auttavan järjestämään ajatukset. Hän oli kuitenkin yrittänyt päästä
seinille puhumisesta eroon, kerrottuaan epähuomiossaan kassatyöntekijälle
suodattamattoman mielipiteensä tämän asenteesta. Kirpeä muisto yhä mielessään,
siirtyi kolmannen vuoden maantieteen opiskelija pöydältä toisen ääreen, aloittaakseen
opiskelunsa.
Luissa asti vellova väsymys ja pohjaton tyhjyys, jota Rännipää tunsi
potevansa, olivat harmonisessa yhteislaulussa kirkkaanvalkoisen, tyhjän word-asiakirjan
kanssa, jonka oli määrä täyttyä ”kommunikatiivisen suunnitteluteorian” ydinajatuksilla.
Tehtävä tuntui mahdottomalta ja Rännipään ajatusprosessi muistutti lähinnä
painottomassa tilassa aidan yli loikkaavien lampaiden laskemista. Hypnoottinen, aikaavaruuden rajoja koetteleva puolituntinen keskeytyi lopulta, kun hän alkoi kuulla
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alakerrasta katkonaista huilunsoittoa.
Rännipää ei ollut varma soittiko naapuri todella huilua vai oliko tämä
luovuttanut opiskelun uppoutuakseen tietokonepelin fantastiseen maailmaan. Hän
käveli kylpyhuoneeseen ja kokeili selventää päätään pesemällä kasvonsa viileällä
hanavedellä.
Hanavesi virkisti Ränninpään kasvoja, jotka olivat kuivahtaneet hieman
menneen talven pakkasilla – onneksi kaappiin oli varattu kosteuttavaa perusvoidetta.
Mutta sitten… pyyhittyään kasvonsa markettipyyhkeeseen, nosti hän päänsä peilin eteen,
vain huomatakseen jotain ilmiselvää ja samalla eriskummallisen vaikeaa käsittää – missä
oli Rudolf Rännipään motivaatio?!
Tavallisesti tiedonjanoinen nuorukainen säpsähti nyt näyn edessä, joka tervehti häntä
peilin uumenista. Toden totta, motivaatio loisti poissaolollaan, eikä siitä näkynyt
jälkeäkään! Opiskelija-raukka ryhtyi oitis epätoivoisesti etsimään motivaatiotaan kaikin
mahdollisin keinoin. Tokihan, motivaatio on jokaisella monesti piilevä voimavara ja silloin
neuvoteltavissa esiin erilaisilla tekniikoilla, mutta nyt niistä vain ei olisi apua, sillä
motivaatio oli KERTA KAIKKIAAN tiessään, eikä Rännipää keksinyt googlaamallakaan apua
ongelmaansa. ”Mitä mä nyt teen?!”, Rännipää rääkäisi, naama valkeana kuin kalkki.
Tätä olisi aivan mahdoton selittää yhdellekään elävälle sielulle – kuinka nyt
motivaatio voi vain selittämättä kadota? Mitä Rudolf Rännipää nyt kertoisi Kelan
virkailijalle, kun opintopisteet eivät ole kasassa kesän lopussa – eihän hänellä ole
masennusdiagnoosia sen kummemmin kuin fysiologisiakaan esteitä! Motivaation
yhtäkkinen katoaminen ei ole hyväksyttävä selitys edes opiskelutovereille, joita Rännipää
näki nykyään vain huudellen kuulumisia pihan vastalaidalta. Ja miten käykään vielä
kesken olevan kesätyöhaun? Rekrytoinnissa kun tätä nykyä suositaan videohakemuksia
ja…ja...ja…MOTIVAATIOKIRJEITÄ!!!
Sekaisin kauhusta ja hämmennyksestä puki Rännipää pipon, kevyttoppatakin
ja mustat pillifarkut ylleen, aikeissaan lähteä kaupungille motivaatiota etsimään. Ovella
hän muisti kuitenkin laittaa päälleen kasvosuojan sekä aurinkolasit – ne kun peittäisivät
muilta ihmisiltä hänen selittämättömän kurjan kohtalonsa!
Käsittämätön tapahtumaketju sai alkunsa jo aiemmin aamulla, kaukana Yliopistokadun
alueelta, eikä missään nimessä ollut tätä myöten ohi. Pian koko Oulun väki saisi todistaa,
kuinka Rudolf Rännipää taisteli motivaationsa puolesta…
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Luku 2
Viileä aamu sarasti aiemmin Oulun Ranta-Kastellissa, kun Oulun yliopiston rehtori, Jouko
Niinimäki ulkoilutti koiraansa joen rannassa. Tavallista lyhyemmän talven jälkeen, olivat
pajunkissat jo kukassa ja naurulokkien ilkikurinen kaakatus kaikui ilman halki. Olipa
Niinimäki havainnut kiurunkin menneellä viikolla.
”Taas yksi työpäivä etäyhteydessä”, huokaisi hän tallustellessaan pitkin
joenvartta pystykorva edellään. Kävelyretket olivat rehtorille tätä nykyä elinehto – näin
hän sai rauhassa pohtia mieliaihettaan eli prosessitekniikkaa ja sen sovelluksia
ihmistoiminnassa. Niinimäki oli parhaillaan työstämässä yliopiston organisaatioreformia,
jossa opinto-ohjelmat voitaisiin jakaa tiedekuntiin aakkosjärjestyksen mukaan. ”Helppoa
ja mukavaa”, hän myhäili itsekseen ja jatkoi: ”Miksiköhän kukaan ei ole kokeillut tätä
aiemmin?”
Kääntyessään tieltä kermanvärisen, modernin rivitalon pihaan, tunsi hän
välittömästi tutun, paahdetun kaurapuuron tuoksun nenässään. Kävelylenkki oli tehnyt
tehtävänsä, ja rehtorin nälkä kurni jo huutavana, kun Teija-vaimo tervehti häntä
patakinnas kädessään: ”Saitko sen reformisi valmiiksi?”, Teija kysyi samalla, kun Niinimäki
riisui koiralta talutushihnan ja kampesi kevättakin yltään. ”Melkein – pääsin k-kirjaimeen
asti”, vastasi rehtori ja lähti kävelemään kärkkäänä kohti keittiötä. Kiiltopintaisen, tilavan
keittiön saarekkeella lepäsi suurehko uunivuoka, joka oli peitetty puhtoisella
astiapyyhkeellä. Uunipuuro omenahillolla ja islantilaisella rahkalla kuuluivat rehtorin
mieliaamiaiseen, ja hän olikin ostanut vaimolleen keittokirjan ”Grød Og Hygge”,
työmatkallaan Kööpenhaminassa. Puuro lisukkeineen oli tuossa tuokiossa tarjoiltuna
pöydässä ja pariskunta aloitti arkisen nautintohetkensä.
”En tiedä oikein mitä mieltä olla kasvatustieteistä”, tokaisi Niinimäki,
tuijottaen ruokaa anovaa koiraa suoraan silmiin. ”Lähiopetustiloihin kuluu valtavat
resurssit, eikä valmistuneiden työn arvo ole yhteiskunnallisella tasolla mitenkään
luotettavasti mitattavissa…ehkäpä tutkinto-ohjelmat tulisi
kustannustehokkuusanalyysissä pilkkoa entistä pienempiin osiin, tehdä uusi tilastollinen
malli ja pohjata rahoitussuunnitelma siihen. Ryhdynkin laatimaan luonnoksia ja soitan
assistentilleni heti aamiaisen jälkeen!” Teija hymyili tyytyväisenä, sillä aina kun rehtori oli
innostuksen kourissa, sai hän keskittyä omiin projekteihinsa täysin rinnoin. Tätä tapahtui
usein ja arki olikin pyörinyt jo pitkään varsin mallikkaasti yliopiston edustusperheen
luona – ajankohtaisista rajoituksista huolimatta.
Puuro tuntui maistuvan erityisen hyvältä juuri tänään ja Niinimäki santsasi
reilusti, lisäten annokseen vielä auringonkukansiemeniä. ”Onpa tämä…erinomaista…”
mutisi rehtori lusikallisten välissä ja hänen tahtinsa tuntui vain kiihtyvän. ”Oletko aivan
kunnossa, kultaseni?”, kysyi Teija huolestuneena. ”Hotkit kuin mielipuolinen – tuo ei voi
olla terveellistä!” Rehtori jatkoi päätöntä lusikointia. ”Tuntuu…gulps…kuin saisin tästä lisää
motivaatiota”, selitti hän vaimolleen, joka vuorostaan seurasi puolisoaan, täysi
puurolusikka ilmaan jäätyneenä. Niinimäen jalka alkoi vispata hallitsemattomasti, hänen
silmänsä kirkastuivat kuin auton etuvalot ja suu avautui vimmattuun toimitukseen:
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”Vetovoima! – Synergia! – Näkyvyys! – Skaalautuva visio! – Osallistavuus! – Viraalikasvu! –
Informaatiotalous! – Kasvumarkkinointi! – Strateginen sijoittelu! ” Teija tuijotti kohtausta
ihmeissään ja pystykorva juoksi hämmennyksen vallassa ruokapöydän alle.
”KESKUSTAKAMPUS!!!!!”, Niinimäki mylvi lopulta, kuin vapaapainija adrenaliinipiikin – tai
äärimmäisen motivaation vallassa ----- huone oli hetken hiljainen. ”Mitä sinä laitoit
puuroon?”, kysyi rehtori puhisten. ”Tuntuu kuin olisin nuorentunut kolmekymmentä
vuotta!” Ennen kuin Teija ehti vastata, oli hypermotivoitunut Niinimäki kuitenkin jo
salkkunsa kimpussa ja juoksi autotallille ilman päällysvaatteita, välittämättä kevyestä
räntäsateesta. Mercedes lähti kuin ammuttuna pihasta, minkä jälkeen tallinovi sulkeutui
ja Teija jäi ahnaasti nuolemaan lautastaan puhtaaksi, sillä hänkin tahtoi nuorentua…
Nämä olivat merkillisiä aikoja. Kuka olisi uskonut, että aine ja energia voisivat tällä tavalla
käyttäytyä? Mutta keskipäivän koittaessa, tapahtui jotain vieläkin merkillisempää – jotain,
mitä ei kuuna päivänä ole kukaan sanoiksi laittanut!

Luku 3
Kun Rännipää pääsi kadulle asti, oli päivä jo täydessä vauhdissa Yliopistokadulla. Joukko
vaihto-opiskelijoita vaelsi eksyneen näköisenä vastasulaneen koirankakan keskellä ja
Kaijonharjun suunnasta laahustava mattimeikäläinen avasi päättäväisesti olutpulloa
hampaallaan. Ilma oli kohtalaisen raikas sateen jäljiltä, ja yliopiston ilmastointilaitteet
hallinnoivat äänimaisemaa tasaisella, äänekkäällä huminallaan.
Rännipää suunnisti aluksi kohti pyöräkatosta, mutta motivaationpuute ohjasi
nuutuneen opiskelijan bussipysäkille. Bussia odotellessaan hän kaivoi taskustaan
puhelimen. Sen akku oli ehtinyt latautua vain neljännekseen, mutta Rännipää avasi silti
iloisen värityspelin rauhoittaakseen hermojaan. Toistuvat, pienet dopamiiniannokset
alkoivat pikkuhiljaa vaikuttaa, kun uutisvahti ponnautti uuden merkkiäänen. ”Oulun
yliopiston hallitus julkaisee Raksilan Keskustakampus -hankkeen – kuntapäättäjät
ymmällään.” ”Jaa mitäs niin vittua”, mutisi Rännipää ja pyyhkäisi ylös päästäkseen jutussa
videohaastattelun kohdalle.
Jos Rudolf Rännipää näytti aiemmin kalpealta peilikuvassaan, oli se kuin
tervettä helakanpunaa joulumuorin poskilla: Jouko Niinimäki esitteli videolla
kampusprojektia, vaahdoten ja huitoen, mutta hänen vierellään hieman taempana…
siellä hehkui hiljaisen taustavaikuttajan hahmo, joka näytti kumman tutulta… Toden
totta!!!! Se oli Rännipään motivaatio! Ällistyneenä pysäytti hän videon ja zoomasi
taustahahmoon. Lähempi tarkastelu osoitti, että motivaatiolla oli päällään 3-osainen
puku ja kädessään hän piti tablettia, kuiskuttaen silloin tällöin Niinimäen korvaan.
Silmäiltyään hysteerisesti uutisjutun alamarginaalia, sai Rännipää tietää, että
lehdistötilaisuus oli parhaillaan käynnissä kunnantalolla ja hyppäsi parahiksi saapuvaan
linja-autoon.
Rännipää saapui 20 minuutin kuluttua hengästyneenä kaupungintalolle ja
paineli kohti vastaanottoa. Lehdistötilaisuus oli jo ehtinyt päättyä ja journalistit keräsivät
tarvikkeitaan äänekkäästi. Vastaanottovirkailija vastasi Rännipään tiedusteluun
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huutamalla metelin yli: ”Kyllä minä tiedän, ketä tarkoitat – en ole koskaan nähnyt
vastaavaa uraputkea! Kaveri alotti aamulla assarina ja komeili iltapäivään mennessä itse
ilkimyksen paikalla kunnan kaavoitustoimistossa.”
Rudolf Rännipää ymmärsi tilanteen vakavuuden. Motivaatio oli paitsi
karkuteillä, myös sotkeutunut yliopisto- ja kunnallispolitiikan kiemuroihin. Nyt oli
toimittava nopeasti. Hän juoksi kohti Oulu10 -rakennusta, mutta kompastui uloskäynnillä
poikittain maanneeseen Lime -sähköpotkulautaan. ”Pannahinen!” huusi Rännipää ja
huomasi muistuttavansa päivä päivältä enemmän isäänsä, joka käytti sanaa tuon
tuosta... Samassa hän näki jälleen tutun hahmon näkökentässään!
Motivaatio näytti suuremmalta luonnossa tai sitten se kasvoi aivan
silminnähden. Lähes kolmemetrisenä, se käveli salkku kädessään Isokatua pitkin
säkenöiden. Motivaatio ei ollut selvästikään tyytynyt kaavoitustoimiston vaatimaan smart
casual -koodiin vaan oli päättänyt pukeutua haluamaansa työtä varten. Saville Row’n
tyylisessä mittapuvussa se kasvatti momentumia hetki hetkeltä.
Ympäröivä kaupunki vaikutti sekoavan motivaation kulkiessa ihmisten ohi.
Bussipysäkillä istuva virkamies soitti pankkiin riskisijoittaakseen säästönsä. Juuri työstään
eronneita monialakonsultteja tunki ulos ovista kadulle, huutaen ”olen keksijä, olen vapaa,
olen kaunis ja uniikki!” Kokeili eräs tylsistynyt kattotyöläinenkin lentotaitoaan.
Näkiessään tämän, ampaisi Rännipää kuin kauris motivaationsa perään. Hän
jatkoi juoksuaan nälkäisenä ja tahdonvoimaisin elein, mutta motivaatio tuntui vain
kasvattavansa etumatkaansa, viiden tonnin puvussaan tallustellen. Voimat alkoivat
hiljalleen hiipua ja vauhti hidastua. Hiki valui piporajan alta ja pillifarkut vetivät
refleksiivisesti Rännipään boksereita persvakoon, vaikka hän kuinka yritti käsin kammeta
niitä pois. On sanomattakin selvää, että moinen näky keräsi katseita ja alkoipa jo
muutama ohikulkija kaivella puhelimiaan, ikuistaakseen bittiviidakkoon tämän erikoisen,
riuhtovan etenemistavan.
Epätoivo alkoi taas hiipiä Rännipään kehoon ja mieleen, kun hän tajusi, että
kilpaillessaan motivaationsa kanssa oli hän tietenkin toivottoman tehtävän edessä!!
Hetken kuluttua olikin motivaatio jo kadonnut horisontista ja Rännipää jäi vain
tuijottamaan Lyseon rakennuksen suuntaan, pettynyt katse silmissään. Sitten Uutisvahti
muistutti jälleen olemassaolostaan.
”Keskustakampuksen suunnitelma etenee: Yliopisto luopuu tieteellisistä
julkaisuista opiskelumateriaalina ja Tiedekirjasto Pegasuksen kirjat ammutaan Maan
kiertoradalle merkkaamaan uuden koulutusparadigman vaihdosta – lisäksi huhu leviää,
että Yliopiston Fabrication Lab alkaa 3D-tulostamaan asiantuntijoita vuoteen 2050
mennessä.” Rehtori Niinimäki koitti selventää jutun otsikointia lausunnollaan:
”Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta keskustakampus parantaa
runsain määrin esiintyvää suurpiirteisyyttä sekä rauhattomuutta. Kaikesta huolimatta
humanistit panostavat interaktiivisuuteen ajattelematta asianosaisiin kohdistuvia
ongelmia.”
Maailma alkoi pyöriä ja tummentua opiskelijan ympärillä… tähtitaivainen,
sinertävä utu verhosi Rännipään verkkokalvoja ja liikenteen taustamelu muuttui
katkonaiseksi, pään sisällä kaikuvaksi papatukseksi. Oliko hän nyt menettämässä
tajuntansa vai heräämässä jostain käsittämättömästä painajaisesta?
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Luku 4
Kesästä oli jo aika jättänyt ja syksyinen viima alkoi syleillä Oulun katuja. Ensilumi leijaili
taivaalta verkkaisesti ja kasteli maahan varisseen lehtipeitteen hapertunutta pintaa. Ilta
hämärtyi hiljalleen ja Rudolf Rännipää istui asunnossaan, siemaillen levollisesti kahvia
koneensa ääressä. Hän oli nyt elänyt yli 6 kuukautta ilman motivaatiota.
Yliopiston ensimmäinen periodi läheni loppuaan, ja punakynällä merkityt
kurssien palautuspäivämäärät häämöttivät avoimen paperikalenterin aukeamalla.
Rännipää oli työn touhussa ja tuskin huomasi enää motivaation puuttuvan.
Rajoituksetkin olivat höllentyneet ja ihmisten näkeminen sai Rännipään heräämään
eloon – toisin kuin Yliopistokadun koivujen nuput, oli hänen sielunelämänsä kukassaan.
Silloin tällöin aikansa ratoksi, pohti Rännipää motivaationsa kohtaloa. Näin
tapahtui erityisesti hänen lukiessaan ulkomaanuutisia vallankaappauksista ja
ympäristötuhoista, sekä kansainvälisten vaateyritysten arvoketjuista. Kuka tietää kuinka
pitkälle motivaatio oli pötkinyt? Kauanko se vielä tulisi häikäisemään ymmärtämättömien
mieliä, kunnes se luhistuisi kokoon ja sammuisi kaukaisten tähtien lailla? Ehkä motivaatio
vielä jonain päivänä palaisikin elävöittämään Oulua ja suunnittelemaan yhdeksän
yliopistokampuksen mallia…

Maailman menoa ihmettelevä nimetön mantsalainen,
Nikolai Gogolin "Nenä" -novellia mukaillen

HUOM! Motivaatio -novelli oli alun perin määrä julkaista 2021
Wappunumerossa, mutta kirjoittajalta loppui motivaatio.
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Kolmannen asteen GIS-velho siunaa teitä jälleen kartta-analyysillään. Tällä kertaa
liikutaan mielikuvituksettomasti alkoholin maailmassa, mutta mitä muuta voikaan
puolipakolla tehdyltä karttaesitykseltä odottaa. Kahdessa aiemmassa fuksinumerossa on
julkaistu pitserioiden spatiaalista jakautumista kuvaava kartta, jonka avulla tuoreet fuksit
ovat voineet valikoida asuinpaikkaansa. Nyt tarjolla olevaa karttaa voi käyttää samaan
tarkoitukseen, mikäli pitsan saatavuuden sijaan alkoholin saatavuus on kynnyskysymys.
Toisen vuoden opiskelijat ovat alkusyksyn aikana päässeet GISjatkokurssilla perehtymään verkostoanalyysien ihmeelliseen maailmaan. Kurssiesimerkit
lienevät olleet perinteisen mielikuvituksettomia, mutta nyt käsissämme on onneksi
opiskelijaa lähellä oleva mallitapaus. Analyysin pohjana on edellä mainitulta kurssiltakin
tuttu, Oulun katuverkostoa kuvaava network dataset (kannattaa tallentaa kaikki gisaineistot jatkojalostusta varten), jonka kyytipojaksi on Google Maps:sta koottu
pisteaineistoa kuvaamaan alkoholin saatavuutta. Aineisto on koottu perinteisellä ja
hyväksi havaitulla copy-paste -menetelmällä, ja se sisältää sijainti tiedon kaikista niistä
kohteista Oulun ydinalueella, jotka Google suostui näyttämään hakusanoilla Alko, baari ja
ruokakauppa. Tässä analyysissä näitä kohteita ei sen kummemmin eritellä, mutta
huomionarvoista on, että parilla hiiren napautuksella sama analyysi voidaan rajata
esimerkiksi vain Alkoihin väkevien juomien ystäville, tai vain baareihin klo 21 ja 9 välissä
asioiville. Allekirjoittanut ei vastaa aineistosta puuttuvista kohteista, eikä myöskään sinne
kahteen kertaan kopioimistaan juottoloista.
Itse analyysihän hoituu Network analyst -työkalun Service Area toiminnolla, jonka avulla saadaan laskettua, kuinka pitkälti mistäkin kohtaa katuverkkoa
joutuu kävelemään, jotta saavuttaa lähimmän alkoholia myyvän/tarjoilevan yrityksen.
Impedanssi on laskettu kävelyyn kuluvan ajan mukaan, ja vaikka ArcGIS:n
vakiokävelynopeus muistuttaakin lähinnä kepin kanssa horjuvaa vanhusta, pysynee se
silti hyvin humalassa hoippuvan mantsalaisen tahdissa. Impedanssin voisi toki laskea
myös pyörällä tai autolla ajaen, mutta on ehkä kaikkien kannalta parempi jättää homma
apostolin kyydin tasolle. Palvelualuiden rajat on määrätty viiteen, kymmeneen ja
viiteentoista minuuttiin; eihän kukaan jaksa varttia pidempään kaljan perässä kävellä.
Analyysituloksen lävähtäessä ei allekirjoittanut voinut muuta kuin jälleen
onnitella itseään asuinpaikkansa valinnasta, Kaijonharjusta parhaalta viiden minuutin
vyöhykkeeltä. Voi niitä kurjia, jotka joutuvat asumaan Puolivälinkankaalla, ja lähes sääliksi
käy heitä, joiden kohtalona on elää kuivin suin Hietasaaressa. Huolimatta rohkaisevasta
analyysituloksesta, aihe vaatii ehdottomasti jatkotutkimusta. Varsinkin edellä mainitun
Alko-analyysin tulos jäi kovasti kiinnostamaan, ja voisihan analyysiä jatkaa naapurikuntien
puolellekin. Täytynee lähestyä tutkimusyksikköä uudella rahoitushakemuksella…

OLuT ry:n jalkapalloturnaus 2021

OLuT:in legendaarinen jalkapalloturnaus pelattiin tänä syksynä 26.9 vuoden pitkän ja
piinaavan tauon jälkeen. Turnaus pelattiin mainiona syysiltapäivänä ja aurinko paistoi
täydeltä terältä eli keli oli mitä parhain. Atlaksella oli paljon hampaankolossa, sillä
hopeasijoituksia oli päässyt kertymään neljä kappaletta peräkkäin Nikolilaisten viedessä
kirkkaimmat mitalit kerta toisensa jälkeen ja nyt pelaajista olikin aistittavissa, että vain
kulta kelpaa. Tämä johti siihen, että pelaajia sekä yleisöä saapui sankoin joukoin paikalle
kannustamaan Atlasta.
Turnauksessa oli mukana kuusi joukkuetta, jotka oli jaettu kahteen lohkoon.
Atlaksen kanssa samassa lohkossa pelasi Syntaksis sekä Blanko. Ensimmäinen peli oli
Syntaksista vastaan ja siinä loppulukemat komeilivat Atlaksen eduksi 4–1. Peli eteni
jatkuvasti Atlaksen komennossa eikä tulos kerro kaikkea suvereenista esityksestä.
Seuraavassa pelissä Atlas saikin vastaan Blankon, missä panoksena oli
lohkovoitto ja paikka suoraan semifinaaleihin. Loppulukemiksi muodostui 4–0 Atlaksen
hyväksi, mutta kaksinumeroiset luvut eivät olisi olleet mahdottomuus lukuisten
ylärimojen ja tolppien kolistelujen jälkeen. Pelin dominoinnista kertoo myös se, että
torjuntoja allekirjoittaneelle kertyi niin vähän, että pelit olisi voitettu vaikka ilman
maalivahtia. Tässä vaiheessa oli selvää, että mikään muu ei kelpaisi kuin voitto.
Onnistumisia oli tullut myös laajalla rintamalla ja tiimipelaaminen sujui kuin tanssi.
Pienimuotoinen yllätys tapahtui Nikolin ja Blankon välisessä välieräottelussa
missä moninkertainen futisturnauksen voittajajoukkue Nikoli koki tappion rankkareilla.
Tämä tarkoitti, että turnauksen voittaisi viimein jokin muu joukkue kuin Nikoli. Vastaan
asettui siis jälleen Blanko. Ottelu kulki pääosin samalla tavalla kuin edeltävä peli. Atlas
hallitsi ottelun tapahtumia, mutta Blankolla oli myös omat paikkansa ja tällä kertaa
Blankolla oli myös vaarallisia paikkoja. Loppulukemiksi muodostui 5–1 kun nollapeli
mureni viimeisillä sekunneilla epäonnisten pomppujen jälkeen.
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Jo tässä vaiheessa oli selvää, että Atlaksella oli käsissään ”dream team”. Finaalissa
vastaan asettui Valenssi ja ennen peliä kävimme läpi viimeiset taktiset nyanssit ja finaaliin
lähdettiin raikuvan ”Atlas” yhteishuudon jälkeen sekä muiden Atlaslaisten kannustuksen
saattelemana. Tämä toi selkeästi lisäboostia sillä ottelu oli ohi ennen kuin se ehti
alkaakaan kahdella pikamaalilla ensimmäisen minuutin aikana. Valenssi joutuikin
valtaisan ryöpytyksen kohteeksi, eikä finaalin loppulukemat 7–0 jättäneet mitään
epäselvyyttä voittajasta. Myös Atlaslaisten raikuvat kannatuslaulut ja huudot olivat aivan
omaa luokkaansa.
Tämä tarkoitti sitä, että poika saapui vihdoin takaisin kotiin vuosien tauon
jälkeen. Ja kuka tietää kauanko saamme nauttia sen loistosta. Atlaksen melko nuorehko
sukupolvi jalkapallossa tarkoittaa sitä, että menestyksemme on taattu toivottavasti
vuosiksi ja pokaalista pidetään kiinni kynsin ja hampain! Seuraavaksi Atlaksella on luvassa
umpihankifutiksen pokaalin puolustaminen ja sinne pelaajia tarvitaan myös runsain
joukoin.
Kiitokset vielä kaikille pelaajille ja kannatusjoukoille! GO ATLAS <3
–Proinonen
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Madame Mantza vastaa
1.Onko moraalisesti väärin ihastua toiseen
mantsalaiseen?
Moraali on sosiaalinen konstruktio,
ihastuminen taas hallitsemattomia
feromoneja ja aivokemiaa - miksi siis piilottaa
tunteitaan? Haalarinpunainen ruusu
kannattaa kuitenkin ojentaa harkiten, sillä
kursseilla on välillä kiva myös keskittyä
opintoihin seuraavat x -vuotta.

7.No kuule, sattuipa sopivasti, sillä en löydä
kaurakeksien reseptiä mistään. Sain sen siskoltani
aikoinaan ja kirjoitin paperille ylös, mutta vaikka
olen kolunnut kaikki paikat, on paperi hukassa.
Missäköhän se on?
Paperi on maatuvaa, mutta kaurakeksit ikuisia.
Madame suosittaa uuden reseptin etsimistä,
ja sisarussuhteen uudelleenrakentamista
itsesuggestion kautta.

2.Mikä on mantsan tarkoitus?
Maantiede, paras(iitti)tiede!

8.Onko maa sittenkin kuu?
Vastakohdat vetävät toisiaan puoleensa.
Milloin maa muuttuu kuuksi? Olisiko koko
kysymys oleellisempaa ajatella jatkuvana
muuttujana vai diskreetisti unohtaa koko
juttu…?

3.Kaljaa vai viinaa mökkeilyyn?
Pitkän etsinnän jälkeen Madame kurkisti
jälkiviisauden kristallipalloon ja löysi
universaalin totuuden: enemmän kaljaa,
vähemmän viinaa.

9.Onko muuttomme hyvä juttu?
On, mutta voithan teeskennellä että ei olisi.
Vain vanhat kommunistit kaipaavat
kommuuniin.

4.Mistä tulee Atlaksen voittoputki?
Vastaus lienee fuksien opiskelijatietosuojan
vuoksi tämän lehden saavuttamattomissa.
Pääasia ettei Kempeleeltä.

10.Tunnen tiettyjä asioita etukäteen. On aavistus,
että näin käy. Voinko jotenkin kehittää tätä kykyä?
Voit, nimittäin käyttämällä ja täyttämällä
Atlaksen tenttiarkistoa.:)

5.Kummalle puolelle näkkäriä ripustat
vessapaperisi?
Hyvä kysymys! Tarvitsisin tähän hieman
tarkentavia tietoja: Onko kyseessä kenties
siemennäkkäri vai posliininen paperisyöppö?
Entä lähteekö näkkärisi käyntiin vetämällä vai
tuleeko se puhdistaa ensin hyvin ja lämmittää
ennen käynnistystä?

11.Onko mulla sukupuolitauti? :(
Emme täällä eetterissä näe sukupuolta, mutta
tauti se on tautikin. Koitas nyt parantua.
12.Miksi 1,5v. tapailemani mies ei halua seksiä,
mutta haluaa silti treffailla?
Puolitoistavuotiaana harvemmin haluttaa.

6.Haluun kysyy yhden kysymyksen, mut pelkään
että mut tunnistettaisiin. Se liittyy yhteen asiaan
ja kahteen tyyppiin. Sitte siinä on se yks sivujuttu.
Oon menettäny yöuniani tän takia. Toivottavasti
selvännäkijänä osaat päätellä mistä puhun... Mitä
mun pitäisi asian suhteen tehdä?
Tunnistin jo sinut -- eli myöhäistä. Laita
kuitenkin se sivujuttu sen toisen tyypin sisään
ja sitten käännä toista tyyppiä 90 astetta,
pitäen horisontti vasemmalla puolellasi.
Sitten asia on pihvi.

13.Olen humalassa, näetkö minut?
Noh, enkös mnä sen takija tällole?
14.Miksi et ole vastannut kysymykseeni? En sitä
ole esittänytkään, mutta kyllähän sen pitäisi olla
perille tullut jo kun kerran olet selvännäkijä.
Madame hyppii vain pyynnöstä.
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15.Missä on Madeline Cann? Kuka on
Bodomjärven surmien takana?
Elää nykyään Pattijoella nimellä Matleena
Kannu. / Et jaksaisi kaivella vanhoja,
Nuuksiossa on sitä paitsi kaivuukielto.

20. Onko mulla ummetus? Millanen ulosteen
tuoksu & pieeskelyn haju?
Madamen ummetustesti: Valitse vasemmasta
kädestäsi lempisormi (huom. vas. kätiset vice
versa) ja kauho ihan kunnolla ekskrementin
oletetun tuloaukon sisäpuolelta. Jos mitään ei
tule ulos, laula “Pumppulaulu” ja jatka
toimenpidettä varmuuden vuoksi tunnin
ajan.

16.Miten pystyy tekemään läppärillä etätöitä niin,
että katselee Teamsin kokousta ja esityksiä ja
tekee niistä samalla muistiinpanoja?
Oletko yrittänyt kovempaa? Multipasking on
asenteesta kiinni.

21.Ois aika siirtyä takas pc master race. Onks
mm. Gigantin pelikannettavat mistään kotoisin
vai mistä suosittelet tilaavan?
On tyhmää maksaa liikaa pelikannettavasta.

17.Miten saa perspurilaisen?
Hellästi. Aina hellästi, muista se.
18.Akaa. Onko mimmoinen paikka? Itsellä ei ole
minkäänlaista suhdetta tähän paikkaan. Eikä ole
tiedossakaan. Innostuin vain kysymään kun
junalla mennyt ohi pari kertaa. Ja aina miettinyt
mikäköhän se tämäkin paikka on.
Juna menee ohi syystä. Niin Akaa kuin petaa.

22.tietääkö kukaan onko oulussa muita graffiti
kauppoja kun ”realdeal”? jossa myytäisiin
tusseja/moppeja
En tiedä, mutta paskakaupunni taitaa jäädä
historiaan ja poliisit ovat kohta ovellasi
23.mulla jysähti kyrpä pystyyn muttei ole tyttö
ystävää. Miten tässä nyt pitäisi menetellä?
Menettelenette varmaankin ihan hyvin ilman
Madamen avustusta

19. Onko tietoa kun jouduin armeijasta 2020 c
papereilla pois kun polveni hajosi ja jouduin
leikkuulle. Palveluspäiviä olisi jälellä noin 30, että
jos haluaa käydä palveluksen loppuun niin
mitenhän se onnistuu?
Oikein hyvin, muutamaa pientä pikkuasiaa
lukuunottamatta, mutta enempää en voi
asiasta sinulle kertoa.

24.Mikä on paras vaippamerkki krapula-aamuun?
Kestovaippa pitää miesoletetun tiellä.
Merkillä ei väliä, kuhan on Libero
25.Miks mul on tällanen korona? Miten saan
pois? apua
Millaisen koronan haluaisit tilalle?
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ANDY-MURMELIN SEIKKAILUT
Osa 3: Ei aikaa murmeloida

Nimi: ……….….. Andy
Ikä: …………...….Salainen
Ammatti: ………Salainen
Profiili: ………....Murmelimainen
Koodinimi: …...00-Andy
Motto: ……….….”Menkää jonoon että ehtii pinota”

Judi Dens katsoi joukkojaan parvekkeelta ja valmistautui suureen sotapuheeseensa
rykimällä äänekkäästi. “Röhöms! Tätä päivää varten teidät on koulutettu. Te olette MU6:n
parhaimmat agentit, ja Murmelilandia tarvitsee teitä nyt enemmän kuin koskaan! Me
taistelemme maalla, merellä ja…” Judi käänsi kahvikuppinsa nurin lukeakseen pohjassa
olevan lunttilapun puheeseensa. Kahvit tippuivat mikrofonin päälle, joka leimahti
liekkeihin. “...kiimassa”. Judi koitti peitellä punastumistaan kiristämällä solmiota, joka meni
liian tiukalle ja puristi henkitorvea.
Andy huomasi esimiehensä takeltelun ja päätti ottaa tilanteen hallintaansa.
“Kiitos Judi! Noniin toverit, käskyt on jaettu ja nyt on aika panna toimeksi, 00-Timo johtaa
iskua komentokeskukseen, 00-Irma…” Andy hoiti tilannekatsauksen mallikkaasti loppuun
ja riensi elvyttämään johtajaa. “Andy… minun on jo tovin aikaa pitänyt näyttää sinulle
jotain…” Judi korisi ja esitti kuolevaa. “Taskussani on muistitikku, jossa on video… tai
oikeastaan kaksi videota… mutta älä katso sitä toista…hyvästi Andyy, olit hienoin murmeli
kenet tunsin”. Andy piti hetken hiljaisuuden, nyyhkäisi ja painui toimistoon, Judi varmisti
ettei kukaan enää ollut paikalla ja kipitti tiehensä.
Andy painoi play-nappia ja säpsähti nähdessään näytöllä tuttuakin tutummat
kasvot. “Tervehdys 00-Andy” Tohtori Hou tervehti ruudun takaa. “Yllätyitkö? Minä en.
Kuten huomaat, olen kovasti elossa ja entistä katalampi. Ensi kerralla kun tönäiset
murmelia varmista että hän kuolee…” Andyn vihainen murina vaihtui epätoivoiseksi
törinäksi, kun hän huomasi videolla rakkaan Leena-murmelinsa sidottuna
maailmanpyörään. “Ahh, kyllä vain, sehän on vaimosi Leena-murm…” Tohtori Houn
itsevarma sepostus keskeytyi kun hän huomasi Leenan olevan kiinni ylimpänä olevassa
korissa. Hän odotti kunnes tämä saapui alas ja pysäytti laitteen. “Leena saa tuta tuntea
tuskaa, jos näen yhdenkään MU6:n murmelin lähestyvän päämajaa. Kuulitko Andy?? Räh
räh keh…”. Andy löi näytön paskaksi ja päästi eeppisen murmelin murjaisun, mikä
ihmisen korvaan kuulostaa pieneltä pihinältä.
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Andylla oli kiire. Hän ymmärsi, että vihollinen oli pysäytettävä, ennen kuin he
toteuttaisivat uhkauksensa (ks. uhkaus). Mutta jos kaiken takana olikin Tohtori Hou,
Leena saisi kokea karmean lopun, jos Andy ei ennättäisi hätiin. Patrioottisena murmelina
Andy tietysti asetti kansakunnan kohtalon yhden länkyrän edelle, mutta Leena oli silti
pelastettava keinolla millä hyvänsä. Onneksi Tohtori Hou oli videolla huomaamattaan
paljastanut olinpaikkansa. Kohta hän saisi kohdata pelottavan ja intohimoisen
murmelinpenikan tulevan lujaa takavasemmalta…
Andy hyppäsi vanhan sirkuksen aidan yli murmeliloikalla ja hiipi nakkikioskin
takaa kohti maailmanpyörää. Ei ketään. Oli hiljaista, liian hiljaista. Hän lähestyi
maailmanpyörää ja pinkaisi juoksuun nähdessään Leenansa pyöreät posket. Paikka oli
aukea ja suojaamaton, mutta edelleenkään ei ollut merkkejä vartijoista tai Tohtorista.
Ainoastaan musta nahkainen toimistotuoli oli enää Leenan ja Andyn välissä. “Iltaa Andy,
olen odottanut sinua”, sanoi Tohtori Hou ja pyörähti tuolillaan Andyyn päin. Hän silitti
sylissään murmelikissaansa Louskuleukaa. Andy pysähtyi ja sylki: “Pfffääfstä Fleena
phenemään senkin saasta rutto!” Tohtori nauroi ja puhalsi pilliin. Kymmenen atleettista
kätyriä ilmestyi maan alta, ja murmeloidi laskeutui taivaalta hippulat vinkuen. Oli
alkamassa eeppinen taistelu, josta tulevaisuuden murmelinpenikat vielä laulaisivat
runoja luuttujen soidessa ja vanhusten nyyhkiessä.
Totisesti, tähän taisteluun sanat eivät riittäisi, vaikka kangella vääntäisi ja
kauhalla kääntäisi. Salamat loiskuivat ja murmelin veret roiskuivat. Lopulta Andy lähestyi
Tohtori Houta murmeloidin pää toisessa kädessä ja käsiraudat toisessa. Leena pieri ja
nauroi. Hänen rakkaansa oli voittanut. Andy leikkasi Leenan siteet ja he syleilivät toisiaan
intohimoisesti, mikä eskaloitui nopeasti murmelipainiksi nakkikojun takana. MU6 saapui
paikalle ja keräsi Tohtori Houn talteen. He onnittelivat Andya eeppisestä taistelusta ja
ojensivat tälle kunniamitalin. Valtakunnassa kaikki hyvin.

THE END
-Tepi
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Idiootin opas shakkiin –
päihitä vastapelaajasi näillä 9 liikkeellä
Viime aikoina on populaarikulttuurin ansioiden myötä shakin peluu noussut taas muotiin
ja trendikkäimmät kaivavat jo esille vanhoja, edelleen päteviä oppaita shakin peluusta.
Shakkia on pelattu pitkin maailmaa jo toista tuhatta vuotta, ja Euroopassa sitä on
harrastettu jo n. 700-luvulta asti. Pitkän historiansa vuoksi shakkiin onkin muodostunut
jo perinteisiä peliliikkeitä, kuten erilaisia avauksia sekä kaikenlaisia strategiointikeinoja.
Nykypäivän kiireinen kansalainen ei kuitenkaan ehdi perehtyä aiheeseen sen tarkemmin
– vai ehtiikö? Tässä on tiivis opas erilaisiin liikkeisiin sekä niiden suoritustavat, joilla
vähintäänkin hämäät vastustajaa ansiokkaasti ja johdatat itsesi ja nappulasi voittoon.
Sisilialainen puolustus – Klassikko ja kaunis aloitus. Valkoisen siirtäessä moukkaa
E4:ään musta siirtää moukan C5:een. Toimiva aloitus joka mahdollistaa monenlaiset
pelitaktiikat eikä lukitse mahdollisuuksia pois. Ainakaan tässä vaiheessa peliä.
Tornitus – Liike, jolla kuningas siirretään turvallisempaan asemaan tuoden samalla torni
mukaan peliin. Kuningas siirretään kaksi ruutua sivulle ja samanvärinen, kuninkaan
siirtymissuunnassa oleva torni siirretään sen viereen toiselle puolelle. Tunnetaan myös
nimellä linnoitus.
Bulgarialainen kuperkeikka – Käännä torni ylösalaisin. Tämän jälkeen sillä voi liikkua
myös vinoittain sekä kolmiulotteisesti. Erinomainen taktiikka narrinmatin välttämiseen.
Backgammon – Pelaaja heittää noppaa, jonka jälkeen hän voi liikuttaa joko yhtä
moukkaa nopan silmäluvun osoittaman määrän tai nopan silmäluvun osoittaman
määrän moukkia yhden ruudun verran.
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Pariisilainen giljotiini – Leikkaa
kuninkaalta pää pois sikarileikkurilla. Tämän
jälkeen kuningas toimii ja liikkuu kuin
tavallinen moukka. Demokraattisessa
järjestelmässä häviät vain menettämällä
kaikki nappulasi. VIVE LA RÈVOLUTION!!!
Vaimonvaihto – Pelaajat vaihtavat
kuningattaria keskenään. Voidaan suorittaa
myös suuremmalla ryhmällä vaihtamalla
myös lähetit keskenään. Muistakaa suojaus.
Posti logistics – Maalaa lähetti oranssiksi,
jonka jälkeen se voi liikkua vain yhden
ruudun kerrallaan. Lähetin syömät nappulat
on siirrettävä odottamaan noutoa
Kilpisjärven K-marketin pakettiautomaattiin.
Vieläkö on villihevosia? – Ratsu liikkuu
yhä samassa muodossa kuin ennenkin,
mutta liikuttujen ruutujen määrä arvotaan
heittämällä noppaa. Vaihtoehtoisesti voit
myydä ratsun Rönkälle kahta moukkaa
vastaan.
Stalinin esikunta – Korvaa kaikki
upseerinappulat moukilla. Kaikki nappulat
on myös maalattava punaisiksi aatteen
mukaan. Mikäli epäilet jonkin moukan
haikailevan kapitalismista, voit likvidoida sen
ja korvata sen uudella.

– Anon A. Böök
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"Kyllä täytyy vittu antaa iso käsi alkoholisteille, ku ne
jaksaa tätä työtä tehä joka päivä"
mantsalaista krapulafilosofiaa kirkkaan ja vetisen mökkiviikonlopun
päätteeksi

"Jos ehoton pakko tulis niin kyllä mää söisin Sampan"
kiltiksellä perjantai-iltapäivänä kuultua

"Tää artikkeli on tällasta kvalitatiivista ulinaa"
maisteriopiskelija pakollisella kurssilla

"Älkää pliis vaatiko sellasia spatio-sosiaalisia keskusteluja nytten"
mantsalainen risselippu jonossa

"Voidaanko lopettaa, ei oo enää kiva leikki"
blankolainen futisturnauksessa Atlasta vastaan 3-0 tilanteessa

"Tissit vaikeuttaa elämää"
mantsatar pohtii mekkovalintaa

"...toisaalta tissittömyyskin vaikeuttaa elämää"
toinen mantsatar kuuloetäisyydellä

Sanottua...(ja kuultua)
"Sielunasi olisin jo poistunut ruumiistasi."
mantsalaiset keskustelemassa fuksiaisten jälkeisistä oloista

"Etupenkki takapenkki, hauskaa hauskaa!
Perjantai! Lauantai! Sunnuntai! Maanantai!
Etupenkki takapenkki, hauskaa hauskaa!"
(uudestaan)
Rikko Tikkonen risteilybussissa, circa 2017

"Sanoin et otan repun"
"Joo et tarvi, kun mennää yhes syömään"
ja Allu heittää:
"Sanoin et mulla kestää"
"Joo ei haittaa"
"Sit ette oota"
ukot kinastelee 2016 Zagrebin reissun jälkeen
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Kiltakommuunissa 30.11.2021
-Draama, dokumentti, taideKuvaa leffa ja osallistu!
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