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Extrakirotun wapun odotuksen
tarjoaa Mantsalehden
pitkäaikainen mysteeritaiteilija:

"Vapun viettelys",
Ultan Culver

Pääkirjoitus
No heipä taas!;) Kevät kutittelee paikkoja ja perinteinen wappu lähestyy
vauhdilla. Itsellähän jo tuntuu roimasti perhosia vatsassa, kun ajattelen tulevia
tapahtumia!! (jos wappu perutaan, haluun takas mun perhoset)
Osa wapputapahtumista ovatkin tätä lukiessanne jo vain muistoja ja
tärähtäneitä kuvia SuperParkista, sitseiltä ja wapputurnajaisista.
Wappuna riittää tekemistä aina yötä myöten. Wesibussi virtaa ja viinipullot
kiertää liikenneympyrää. Muistakaa, että wappu on ennen muuta mielentila,
josta voi nauttia monella tavalla. Juodaan tarpeeksi ja pidetään kaverista
huolta.:)
Puheenjohtaja varmaan kuitenkin mainostaa Rattoradiota, joten itse en sitä
tee:D. Sen sijaan voin sanoa, että Teekkaritorvien konserttiin kannatta koettaa
könytä Wapunpäivänä!! Itse aion avata siellä skumppapullon, joten haastan
kaikki lukijat tulemaan maistille;-D. Tarjousta ei toisteta vuosittain.
Wappunumero on tällä kertaa megakokoinen eepos matkakertomuksia ja
waputtuneita (ks. suomettuminen, tärkeä ajankohtainen aihe sanoo
toimittajasetä) artikkeleita. Mukana ovat myös kaksi oivaa testiä, joiden avulla
voit määrittää oman waputustyyppisi ja ottaa wapusta maksimit irti!!
Oheiskirjallisuudesta kannattaa muistaa myös silmäillä säätiedotus ja
horoskooppi...joskus kun tuntuu, että hyvä wappusää riippuu paitsi
meteorologisista prosesseista, myös tähtien asennosta - nyt siis joukolla (pun
intended) uhraamaan wapun jumalille, että kaikki selviävät Asematunnelin
örinöihin asti pussikaljan voimin Oulun kevätyössä:3...
-Pt. Aarne

Päätoimittaja
a Öllöttää

Toimituksen waraslähtö wappuun

Pj-palsta
Moikka!
Pääsiäismunien -50% alennukset kaupoissa sekä kotona kituen kuoleva rairuoho kertoo
meille wapun jälleen saapuvan! Atlas järjestää tänä vuonna monenlaista
wapputapahtumaa ja rattoradion oletetaan soivan kaikkien JiiBeeÄlleissä läpi kuun
vaihteen (PS. en ikinä lopeta tätä piilomainontaa).
PJ:n kevät on kulunut Norssilla, kursseilla ja iltatöissä. Oma osallistumiseni tähän
wappuun tapahtumien osalta on siis ollut vähän meh, mutta onneksi aatto osuu
wiikonloppuun! Haalarit sain ommeltua koneella wappukuntoon viikko sitten. Nyt niistä
löytyy VIISI reisitaskua ja amatööriompelijan pilaama hartijalinja. Sain kans uudet
silmälasit ja rakensin kasvihotellin kesäksi (kuva alla).
Ikkunasta paljastuu taas Oululaisille tuttu yhden yön kevät. Keskusteluissa nimittäin
ihmetellään kuinka lumi sulikaan taas kuin yhdessä yössä. Valoisaa tuli taas yhdessä
yössä. Hiekoitukset lähtivät yhdessä yössä. Muisti lähti taas yhdessä yössä. Kannathan
siis haalareitasi jälleen kaikkialla, myös luennoilla? Kannathan nyt vihdoin kun etäwaput
näyttävät olevan takanapäin?
Mantsalehteä jaetaan tänä vuonna hallituksen riemupäätöksellä halki Suomen! Moikka
kaikki muutkin mantsalaiset! Mitä kuuluu? Millon tuutte Ouluun?
Atlaksen hallitus uhrasi vuoden alussa lukuisia iltoja keskustakampushommien äärellä
edunvalvontaa harrastaen ja osittain meidänkin panoksen ansiosta Raksilaan kaavailtu
keskustakampus on nyt lopullisesti kuopattu. Uusia suunnitelmia ja lokaatioita
kampukselle tullaan vielä varmasti esittämään, mutta toivottavasti ensi kerralla koko
yliopistoyhteisöä muistetaan kuunnella asiassa.
Kesän saapuessa PJ itse suuntaa katseensa Atlaksen alumnitoiminnan aloittamiseen
sekä kenties uusien poppivehkeiden rakentamiseen killan tapahtumia varten. Wapun ja
Norssin jälkeen näitä kuitenkin edeltää mittava ja ansaittu lepoaika. Mantsalehti hiljenee
ja palaa jälleen ruutuun fuksinumeron merkeissä lukukauden alussa, mutta pitäkää te
rakkaat kiltalaiset Mantsaryhmän telegram-kanavaa yllä myös kesän menoissa.
-PJ Tomppa

RokuAprillia, suolakurkkua ja
avannon vettä päälle eli

Mantsamökki 1.4.–3.4.2022
Huhtikuu aloitettiin riemukkaasti mantsalaisten kesken suuntaamalla
Rokualle, jo syksyltä tuttua leirikeskusta kohti. Ensimmäinen huhtikuuta eli
aprillipäivä toi heti reissun alussa jännitystä elämäämme.
Bussikuskimme kertoi heti matkan alettua, ettei voisi ajaa bussilla mökille
asti, vaan että hänen pitäisi jättää meidät noin kilometrin päähän mökistä.
Ensin ilmeet muuttuivat vakaviksi, mutta vakavuuden korvasi nauru, olihan
aprillipäivä ja tämä oli kekseliäs pila.

Kuski mainitsi, ettei pi
la olisi totta, mutta
eihän omaa
pilaa voi paljastaa jo en
simmäisten
epäilyjen jälkeen.
Matkasta nautittiin musiikin ja mukavan
puheensorinan ympäröimänä.
Kun aloimme lähestymään mökkiä, bussissa
oli pohdintaa siitä, oliko kuskin uutiset
todellakin vain pilaa, vai olisivatko ne
sittenkin totta. Noin kilometrin päässä
mökistä kuski pysäytti bussin ja tavaroita
alettiin nostamaan pois bussista. Siinä
kohtaa viimeisillekin konkretisoitui, että
tämä ei ollut aprillipila, vaan edessä oli pitkä Nälkämaan laulu soi haalarikansan
korvien välissä, kun loppumatkan
matka tarpomista painavien tavaroiden
kansainvaellus kävikin toteen.
kanssa.

Moni oli päättänyt pitää huolta nesteytyksestä, mikä
teki monien kantamuksista tuskallisen painavia.
Mutta mantsalainenhan ei luovuta, vaan kaikki
pääsivät perille. Erityismaininnan ansaitsee rakkaan
Igorimme perille kantanut sankari. Kaveria ei jätetä!
Matka perille oli siis dramaattinen, mutta onneksi
edessä oli viikonlopun pituinen nautintojakso, ja
vasta sunnuntaina täytyi tehdä sama raskas matka
takaisinpäin.
"Kaveria ei jätetä ja jalat
edellähän täältä ei lähdetä."

akavereiden
utittiin mants
tiin.
Perjantaina na
ttiin ja saunot
, juotiin, tanssi
iin
öt
a
sy
,
ta
as
seur
s avannon, joss
vät meille myö
ki
te
e
m
im
ks
Mukavat fu
massa.
vivät rentoutu
rohkeimmat kä

Kuka pelkää Igoria?!
(Kelan tätiä)
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Puolenpäivän jälkeen oli tapahtumavastaavien
suunnitteleman pihapelien pelailun aika.
Osallistujamäärä yllätti järjestäjät ja paikalla
oli mukavasti
porukkaa nauttimassa kevättalven raikkaasta
säästä. Peleiksi valikoitui tervapata, peili, kuka
pelkää Igoria sekä lännen nopein.

scztokfoto.mantzamo

kki.pl/nannaa

Ennen iltaa ainakin kerättiin voimia, soiteltiin
musiikkia kodalla ja pelattiin flunkya.

Lauantai-illan päräytti käyntiin minimökkisitsit.
Sitsausta on toivottu, joten tapsat päättivät koota
porukkaa yhteen laulamaan sitsilauluja mökin
tupaan.

Sitsit

pidettiin

pienimuotoisina

ja

vaatimattomina, mutta silti
laulu raikasi ja sitseillä oli hyvä fiilis.

Minisitsit katajaisen kansan
sukupolvikokemuksena.

Niin hyvää puuta.

Loppuilta meni edellisen tapaan eli
nautittiin mantsakavereiden
seurasta, syötiin, juotiin, tanssittiin,
saunottiin ja rohkeimmat kävivät
avannossa.

Sunnuntaina päästiin vielä
syömään maukasta aamupalaa,
jonka jälkeen olikin aika palata
todellisuuteen mökkikuplasta.
Edessä oli tavaroiden pakkaus,
mökin siivous ja kävelymatka
bussin luo.
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Tarina ei kerro, minne mökiltä selvinneet suuntasiv
at,

mutta huhua jatkoista

Helmessä kuului bussimatkan aikana. Kiitos kaik
ille
mökillä olleille, muistakaa ilmoittautua syksyllä taas

reissulle! Myös te jotka kateellisena nyt luette mitä

kaikkea hauskaa mökillä on tapahtunut.

Lobu.
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Merkkiehdotukset puhuvat
puolestaan...tai itseään
vastaan;-)

kkaat!

WAPUN MIELENTILATULKINTAA
Päässä humisee. Voisin väittää sen johtuvan joko kahvin puutteesta, sen yliannostuksesta,
kaljanhimosta tapahtumajalan vipatuksesta, krapulasta, tai keväästä mutta syy kuitenkin
taitaa olla jo kaikille selvä – nimittäin Wappu. Monien opiskeluvuosien aikana olen monasti
kuullut vapun kahden viikon rupeaman olevan mielentila, pääasiassa krapulaisten
teekkareiden suusta. Millainen mielentila vappu sitten oikein on, ja minkälaisia sivu- ja
haittavaikutuksia tästä opiskelijan pääkopan valtaavasta kahden viikon pöhnästä seuraa?

Aineelliset vaikutukset:
Ensimmäinen merkki alkaneesta vapusta on tilin keveneminen.
Kokeneimmat vapun viettelijät tietävät kertoa, että tilipussissa
kilkuttelevat euroset suorittavat metamorfoosin joko
silmäpusseihin tai vyötärölle. Painavaksi muodostuvat silmäpussit
vetävät päätä perässään kohti maata aiheuttaen niin sanotun
vappuryhdin. Lisänä tästä muodonmuutoksesta aiheutuu myös keuhkoille lisätöitä, sillä
vappu aiheuttaa yleensä myös ylenpalttisen määrän puhinaa, etenkin jos aikatauluissa
on aamuluentoja. Myös yleiskielellä tunnettu rapaantuminen ja/tai ryvettyminen on
melko yleistä, vapun ryömiessä pään sisään korvien kautta ja vaikuttaen
tasapainoelimiin mennessään.Tästä saattaa aiheutua myös fyysisiä haittavaikutuksia kun
maan kanssa suoritettu tuttavuus ei menekään kuten suunniteltu. Tältä voi välttyä vain
jos on geologian pääaineopiskelija ja maa on jo ennestään tuttu entiteetti.

Aineettomat vaikutukset:
Aineettomat vaikutukset vapulla ovat aineellisia huomattavasti vakavammat: ekspertit
tietävät kertoa vappuun sairastuneiden kärsivän masennuksesta, kokouksista, alkoholin
sietokyvystä, puheenjohtajuudesta, absolutismista haaveilusta, sekä lähentelevistä
tuomiopäivän aatoksista.

On myös kiistelty, että vapulla on tiivis yhteys
suureen määrään krapulaa, mutta tämä on
täyttä haihattelua sillä krapulan syy on vain ja
ainoastaan alkoholi. Epätieteellisen
huuhaahoidon tiedekunta muistuttaa myös,
että vapusta tervehtyneet kokevat yleensä
myös uskonnollista valaistumista muistuttavan
mielentilan, joka kirkkaudessaan kestää noin
myrskytulitikun paloajan verran tai seuraavaan
ajatukseen asti.

Taudinkuva:
Wabun sairastaminen alkaa taudin saaneella yleensä huhtikuun toisella tai
ensimmäisellä viikolla, mutta vakavimmat tapaukset alkavat jo heti ensimmäisen
lumitökkösen sulaessa ja kevään ensi hajun leijaillessa tartunnan saaneen
hajureseptoreihin. vaivan pahin asia ei edes ole kuitenkaan aikainen tartunta tai
lyhyt itämisaika, vaan Wabbenin valtavan paha kyky tarttua. Kun ensioireena
saapuva euforian tunne saa ihmisen otteeseensa, leviää se holtittomasti
kanssaihmisten keskuuteen kunnes koko yhteisö on saanut siitä osansa. Euforia ja
hupi kestävät vähintään kaksi viikkoa, painottuen huhtikuun loppuun jonka
jälkeen seuraa liuta jälkioireita.

Sivuvaikutukset:
Sivuvaikutukset ovat yleensä suuria riskejä, eikä tämäkään mielenmöngerrys ole
asiassa minkäänlainen poikkeus. Vaikutuksia saattaa olla muun muuassa aiemmin
mainittu euforian tunne muulloin kuin aamuisin, poskilihasten turtuminen syyn
ollessa ylenpalttinen hymyily, ihmisten kanssa rellestäminen ja uusiin
tutustuminen, pyörätien käyttäminen kävelytarkoituksessa laidasta laitaan,
nakkifakiirin sponsoroiminen yömurkinaa vastaan (lihis kahdella nakilla 7€), ja
suuri määrä nauramista. Sivuvaikutukset ovatkin yllättäen melko positiivisia.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vaappumisen seurauksena olisi myös
suoranaista tyhjyyden tunnetta sekä sielunmurskaava määrä kaihoa.

Kurankirjoittajan suositus:
Ottakaa nyt hyvät ihmiset kaikki
kerralla irti. Kaikilla kvantitatiivisilla,
kvalitatiivisilla ja ennen kaikkia
epätieteellisillä metodeilla arvioiden:
Vappu on hauskaa. Käteen jää
yleensä pelkkä luu, mutta kyllä siitäkin
sopan saa.

Wapunajan aamupalavinkkitesti
Näin wapun alla mantsalehden vierailevat tutkivat journalistit lähtivät porukalla
testaamaan parasta dagen efter muro+juomakomboa bilepäivän jälkeisen
aamun tasottavien ja aamupalan syöntiin. Tällä testillä helpotamme kiireisen
juhlijan aamupäivää, kun aamupalan ja tasoittavan saa helposti samasta lasista.
Valitse siis kuuteen kysymykseen itseäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto ja
valmistaudu nauttimaan juuri sinulle sopiva aamupala!

Olen luonteeltani:
a) rento
b) pirteä
c) energinen
d) seikkailunhaluinen
e) tapaturma-altis
f) määrätietoinen
Lempivärini:
a) ruskea
b) keltainen
c) punainen
d) ei ole
e) sininen
f) valkoinen
Teen mieluiten vapaa-ajallani:
a) pelaan biljardia
b) pulkkailen
c) käyn salilla
d) hyppään laskuvarjolla
e) liikun luonnossa
f) nukun päiväunet
Toteemieläimeni:
a) karhu
b) kameleontti
c) papukaija
d) dinosaurus
e) saukko
f) koala

Lempiruokani:
a) majokänkky
b) hedelmäsalaatti
c) karkit
d) tacot
e) riisipuuro
f) kesäkeitto
Lemppari haalarimerkki:
a) Vesa
b) Pinnanmuotojen tutkija(t)
c) Gis My Ass
d) Are You Drunk?
e) Nalle Puh
f) Elämäm Oulu

Tulokset
Eniten a-vastauksia: Aamusi pelastus on olut
riisimuroilla. Tämä helppo valinta sopii
opiskelijabudjettiin ja raaka-aineet löytyvät
jokaisen itsemurhayksiön kaapista. Toimituksen
huomioksi lisättäköön, että aamupala on
parhaimmillaan nautittuna, kun kuivat murot
kauhotaan suuhun ja huuhdellaan oluella alas.

Eniten b-vastauksia: Uusi suosikkiaamupalasi
on kelkka aamumuroilla terästettynä. Tämä
raikas herkku aloittaa aamun, ja samasta
paketista löytyy kaikki hyvä, eli päivän vitamiinit,
alkoholi ja mehu.

Eniten c-vastauksia: Herkku aamuasi
piristämään on punainen kala, muroilla tottakai.
Suomalaiseen suuhun sopiva juoma toimii
varsinkin salmiakin ystävälle. Osa arvostelijoista
oli sitä mieltä, että kyseinen juoma on jopa
parempi muroilla kuin ilman.
Eniten d-vastauksia: Tequilan nauttimiseen saa
uusia ulottuvuuksia lisäämällä mukaan riisimurot.
Tällä juomalla hoituu suun raikastaminenkin
samalla kertaa aamupalan nauttimisen kanssa.
Toimituksen vinkki on nauttia suola toiselta
kämmeneltä ja murot toisella kouralla. Tämän
jälkeen juoma ääntä kohti ja hengityksen
raikastaminen viipaleella sitruunaa.

Eniten e-vastauksia: Mustikkashotti muroilla
maistuu aina? Melkein kuin leivonnainen, mutta
lähinnä nestemäisessä muodossa. Kannattaa
kuitenkin varoa tukehtumista kuivia muroja
hengitellessä. Vinkki! Pyydä baarimikkoa
kokoamaan juoman järjestyksessä: murot, likööri
ja kerma.
Eniten f-vastauksia: Maitoa, muroja ja hieman
kahvilikööriä. Valkovenäläinen muroilla nopeuttaa
aamutoimiasi huimasti. Varma valinta ei petä.
Isompaa annoskokoa tavoitellessa voitkin kotona
vain lorauttaa murokulhoosi kahvilikööriä, ja
valmista juomaa on tarjolla koko kulhollinen.

-Ahu, Alina, Oskari ja Saskis

Testaa todellinen wappu-minäsi!!
Selvitä tällä täysin tieteellisellä ja todenmukaisella testillä,
minkälainen on todellinen wappupersoonasi

1) Ennen wappua olet...
a) Kirjoittanut kaikki vapun tapahtumat ylös kalenteriiin jo päiviä
ennen tapahtumien virallista ilmoitusta

b) Selvittänyt tärkeimmät tapahtumat ja valmistautunut henkisesti
lipunmyyntiin jottet missaa mitään
c)Kuulet viime tipassa kavereiltasi tapahtumista ja heidän ansiostaan
muistat ostaa liput
d) mikä vappu, joko se alko?

2) Soutupäivänä löydät itsesi...
a) Atlaksen joukkueesta tietenkin ??
b) Turvallisesti katsomossa kannustamassa
c) ainoastaan jälkisouduista
d) mitkä soudut ?

3) Mitä wappudieettiisi kuuluu ?
a) Kossua ja gambiinaa, ne menee melkein simasta
b) Skumppaa ja lempi viintä
c) Simaa ja munkkeja
d) Mehukattia

4) Kuulet että Atlas järjestää vapputurnajaiset,
miten reagoit?
a) Jo oli aikakin, tänne tultiin voittamaan!!1!
b) voi kuinka ihanaa, tänne on pakko mennä mukaan
c) mitkä on vapputurnajaiset? Kai sitä on kokeiltava
d) huh ei pysty ei kykene

5) Mistä tiedät että wappusi on onnistunut?
a) wappuheila kainalossa ja hyvä känni vielä aamullakin päällä
b) aamuinen voimallinen örinä ja tärinä kielii onnistuneista juhlista

c) hyvät muistot puhelimessa edellisillasta,
vaikka muuten et mitään muistakkaan

c) heräät omasta sängystä ilman krapulaa

Eniten a) vastuksia : Wappujumala

Olet hengeltäsi itse wappujumala etkä matka olla paikoillais hetkeäkään.
Tavoitteenasi on käydä jokainen mahdollinen tapahtuma läpi jotta et jäisi
mistään paitsi. Ole kuitenkin varuillasi vapun jälkeen, kun krapula alkaa
kolkuttaa ovella...

Eniten b) vastauksia: Kännikala

Sisimmilläsi olet wappuihmisiä ja pyrit käymään niin monessa tapahtumassa
kuin vain kykenet, mutta osaat myös pitää puolikkaan vapaapäivän. Mutta
pysy valppaana, sillä wappukärpänen saattaa puraista sinua vielä
pahemman kerran ...

Eniten c) vastauksia:

Rytmiripa

Et ole vielä tullut wappukkärpäsen puraisemaksi ja vietätkin vielä
suhteellisen sivistyneellä tavalla tätä örvellysjuhlaa. Nautit rauhallisista
kevätpäivistä ja juhlahumusta, mutta koita pysyä hereillä, jos vaikka simasi
vaihtuukin kiljuun kesken juhlien...

Eniten d) vastauksia: Kotirotta

Et ole vielä todellinen opiskelija, etkä tiedä wapun merkitsevyyttä tälle kelan
kukistamalle kansalle. Wappuusi kuuluu ainoastaan munkit sekä sima
rauhallisesti yksin nautittuna, joten on aika tarttua rattiin ja kääntää kelkka
kohti todellisia vapun anteja!

Juoma-arvostelua
Kumpi on parempi: Cherry Pepsi vai Coca-Cola
Cherry?
Okei otettiin me pari muutakin makutestiin
mukaan. Oskarin mielestä Pepsi Max Cherryä
parempaa ei voi olla, mutta Ahun mielestä CocaCola Zero Cherry on varmasti parempaa.
Pepsi Max Cherry
Oskari: Parasta mitä maa päällään kantaa. Tulee
myös sieltä, mistä kaikki hyvä, eli Lahesta. Viis
kautta viis.
Ahu: Se oli kyllä ihan hyvä, vaikka onki Lahesta.
Mukavasti happoja. Nelijä kautta viis.
yht: 9/10

Fentimans Cherry Cola
Oskari: Maku aluksi samanlainen kuin
halvoissa tikkareissa. Lopuksi maistuu joulu
(glögi). 2/5
Ahu: Aika mausteinen, ei niin kirsikkainen.
Joulu tulleepi mieleen. Valitettavasti
kirsikan puutteen vuoksi annan kakkosen.
yht: 4/10

Cherry Coca-Cola Zero Sugar
Oskari: Ei niin paha, kun voisi kuvitella. Ei
kuitenkaan lähellekään niin hyvää kuin
Pepsi. Ei tarpeeksi makeaa sokerihiirelle.
3,5/5
Ahu: Mun ennakkosuosikki. Ei liian
makea eli just hyvä. Parempi ku Pepsi.
4,5/5

Freeway Cherry Cola Sugar-Free

yht: 8/5

Oskari: Makea, eli voisi olla hyväkin. Maistuu kuitenkin
vähän liikaa halvalta hapottomalta colalta. 2/5
Ahu: Maistuu väärältä, eikä kyllä kirsikalta. Eikä kyllä
oikein colaltakaan. Kummallinen esanssinen maku.
1,5/5
yht: 3,5/10

Dr Pepper Original X Dr Pepper Cherry – hieman mixologya, koska miks ei.
Oskari: Tuoksuu ihan Tri Pippurilta. Maistuukin vähän. Kirsikkaa ei ehkä
tarpeeksi, valmistajan kannattaisi ehkä miettiä, onko 1:1 oikea
sekoitussuhde. Alkuperäisestä mausta kuitenkin plussaa, vaikka ei
kirsikkaesanssia olekaan. 3/5
Ahu: Hyvä Dr Pepperin maku, kirsikkaakin ihan hyvin. Voisin kuvitella
laittavani vaaleaa rommia sekaan. Ja ilmeisesti Oskarin juomaan pitää vielä
tuota sekoitussuhdetta hienosäätää. 3,5/5
yht: 6,5/10

Lopputulema:
Kuten taas nähtiin, kaikki hyvä ja testin paras tulee Lahesta.
(Niin no tästä voi olla montaa mieltä t. Ahu) Kuitenkin
mielikuvitusta käyttämällä ja itse sekoittelemalla voi saada
hyvän lopputuloksen.

Maailman sekavin matkapäiväkirja
Tsau ja puita uuniin, sillä toteutin tuossa noin kolme viikkoa sitten jopa
uhkarohkealta kuulostavan kombinaation: KOOMA – Zagreb – Ljublana – Mantsamökki
ilman välipäiviä tai minkäänlaisia taukoja. Zagrebissa vietimme 3 kokonaista
päivää paikallisten maantieteen opiskelijoiden seurassa, KOOMA ja Mantsamökki
olivat vain ”omaa hölmöyttä”. Saimme Zagrebin porukassa idean, että Wapun
mantsalehteen tulisi saada jonkinlaista reissukatsausta. Otin asiasta
kirjoitusvastuun ja ajattelin laajentaa juttua hieman, jotta se käsittelisi tätä
kaistapäistä ”maailmankiertuetta” paremmin. Pistäkää turvavyöt kiinni ja
nauttikaa matkasta (jos jaksatte lukea).

Kappale 1: Pelkoa ja inhoa Merihaassa
Reissun lähtöpäivä oli aurinkoinen torstaiaamu 24.3. Nousin virkeänä ja intoa
puhkuvana junaan, tavoitteenani humaltua ja löytää ensimmäiseen tapahtumapaikkaan
ajoissa. Olin myös innoissani siitä, että minut oli rekrytoitu sosiaalisen median
vaikuttajaksi eräälle Instagram-sivulle (tietäjät tietää), johon minun oli
tarkoituksena tehdä matkapäiväkirja. Matka sujui hyvässä seurassa todella
nopeasti ja asiat rullasivat Helsingin päässä hyvin.
Tilanne muuttui kuitenkin todella nopeasti. S-marketin muovipussi hajosi
olutlastin johdosta, ja perille Merihakaan täytyi kulkea äärimmäistä
varovaisuutta käyttäen. Tätä selviytymistaistelua käydessäni mieleni alkoi
täyttyä todella kummallisista ajatuksista. Tajusin asian vasta siinä vaiheessa,
kun perillä ollessani katsoin ympäröivää miljöötä tarkemmin. Olin saapunut
jonkinlaiseen Kouvolan ja Tsernobylin äpärälapseen, kaupunginosaan jossa ei
kirjaimellisesti ollut mitään muuta kuin harmaan synkimpään sävyyn värjäytynyttä
betonia (ks. kuva). Tuo paikka pystyisi selkeästi imemään asukkaastaan kaiken
elinvoiman ulos, eikä se ylittäisi edes uutiskynnystä. Ainoa pakokeino
tilanteesta oli se, että pakenin sisätiloihin ja pyrin karkottamaan pahat
ajatukset keskioluen avulla. Suunnitelma onnistui tilanteeseen nähden yllättävän
hyvin. Varsinaiselta tapahtumapaikalta siirryimme läheiseen anniskeluravintolaan,
jossa tapasimme Belgialaisia janttereita. Kielimuurista johtuen en saanut
selville, että mikä toi heidät Suomeen, mutta ihan mukavanoloisia kavereita he
olivat, great success.
Reissun ensimmäisen päivän vaikeudet jatkuivat
kuitenkin siinä vaiheessa, kun tuolta
betonidystopiasta täytyi päästä pois. Harhailin
ilman mitään hajua sijainnista, mutta onneksi
pienen porukkamme johtaja selvitti tiemme tuosta
kamalasta paikasta pois julkisen liikenteen
lonkeroiden ääreen. Pääsimme turvallisesti
yöpaikkaan, tosin kaaduin pihalla maan
äkillisestä jäätymisestä johtuen ja se oli
jostain syystä todella hauska asia. KOOMA:n
toisena päivänä ei tapahtunut mitään normaalista
poikkeavaa. Sivistimme itseämme seminaarissa,
jotkut kävivät erilaisissa työpajoissa (itse en
krapulan takia päässyt), tutustuimme ympäröivään
kaupunkiympäristöön paremmin ja kävimme päivän
lopuksi viihteellä Musta Härkä-nimisessä
ravintolassa.

Danten 9. helvetti

Kappale 2: Priceless moments in Zagreb and Ljublana
Lensimme Zagrebiin lauantaina 26.3. Lento oli onneksi alkuillasta, joten
eilisestä illasta palautumiseen oli sopivasti aikaa. Kaikki olivat lentokentällä
ajoissa ja ilmassa oli odottavaa tunnelmaa. Lentokone toi kuitenkin mukanaan omat
ongelmansa. Yhden matkaseuralaisemme puhelin tippui lentokoneen rajalliseen
jalkatilaan. Päätimme etsiä puhelimen laskeuduttuamme välilaskulle Amsterdamiin,
mikä paljastui massiiviseksi virheeksi. Intensiivisestä etsimisestä huolimatta
emme löytäneet kyseistä objektia, ja jouduimme poistumaan lentokoneesta tyhjin
käsin. Googlen sijaintidatan mukaan puhelin oli jatkanut lentämistä, joten sen
takaisin saaminen osoittautui mahdottomaksi. Normaalissa maailmantilanteessa tämä
ei välttämättä olisi haitannut niin paljoa, mutta pandemian takia moniin maihin
pääsyyn tarvitaan koronapassi. Kyseisellä seuralaisella ei ollut fyysistä kopiota
passista mukana, joten edessämme oli suuri ongelma. Voimme vaan kiittää Kroatian
kilttiä (korruptoitunutta) tullivirkailijaa, joka ymmärsi yskän ja päästi koko
porukan sisälle maahan.
Ensimmäisenä päivänä Kroatiassa kävimme katsomassa Plitvicen kansallispuistoa,
joka piti sisällään turkoosin värisiä järviä ja korkeita vesiputouksia. Nuo upeat
maisemat parantivat minut viimeistään siitä kaikesta pahasta, jota Merihaassa
vietetty ilta minulle aiheutti. Näin viimeinkin värejä sen kaiken harmauden
jälkeen. Illalla tutustuimme paikalliseen ruoka- ja juomakulttuuriin ja
palauduimme matkailun aiheuttamasta rasituksesta. Toisena päivänä kävelimme
Zagrebin naapurikaupungissa ja vierailimme esimerkiksi yli 800 vuotta vanhassa
linnoituksessa. Iltapäivällä söimme paikallisessa opiskelijaruokalassa. Sieltä
jäi mieleen lähinnä hauska boomerhymiö, joka kehoitti käyttämään kasvomaskia.
Ruokailun
jälkeen
menimme
paikallisten
mukaan
”helvetin
kalliilla”
kaapelihissillä läheisen Sljeme-vuoren huipulle. Näkymät olivat hienot ja
yllättävää oli, että laskettelurinne oli vielä auki vaikka lämpötila pyöri
parhaimmillaan yli 20-celsiusasteessa.

Toisen illan agendana oli käydä
tutustumassa Zagrebin yöelämään. Hostien
valitsema paikka oli viihtyisä. Kellarissa
sijaitseva baari muistutti hieman tuttua
ja turvallista Kaarlea. Zagrebilainen
yöelämä toi mukanaan väläyksen
menneisyydestä, jota en itse ollut
kokenut. Baarissa oli nimittäin
hyväksyttyä polttaa sisällä. Idea tuntui
niin absurdilta, että pakkohan sitä oli
testata. Sisällä leijailleeseen savuun
tottui yllättävän nopeasti, mutta
tuhkakupilta haisevat vaatteet olivat iso
miinus.
Joni, Kaapro sekä karhu kaapelihissin
lähtöpisteessä.

Viimeisenä kokonaisena päivänä Zagrebissa tutustuimme tarkemmin kaupunkiin ja sen
tärkeimpiin nähtävyyksiin. Kaupunki muistutti paljon tavallista Eurooppalaista
suurkaupunkia. Mieleen jäi lähinnä kaksi asiaa: Zagreb on täynnä suihkulähteitä
sen takia, että entinen pormestari päätti että fuck it, rakennetaan Zagreb
täyteen suihkulähteitä koska antiikin Roomassakin niitä oli, sekä lukuisat
graffitit lähes jokaisen rakennuksen seinässä. Kyseessä ei siis ollut mitään
muraaleja, vaan lähinnä yksittäisistä tageista koostuvia sekamelskoja. 20 asteen
lämpötilat lämpösaarekeilmiöllä höystettynä saivat minussa jonkinlaisen
nestehukka/auringonpistoshybridin tulille, joten lepo ja nesteytys olivat tarpeen
ennen illalla olevia grillibileitä. Grillibileet menivät oikein mukavasti
paikallisia herkkuja ja mallastuotteita nauttiessa.
Aamulla oli hyvästien aika ja matkamme jatkui kohti Slovenian pääkaupunkia
Ljublanaa. Ljublanassa ohjelmana oli parin paikallisen mantsalaisen toteuttama
kaupunkikierros. Allekirjoittanut ei kuitenkaan päässyt osallistumaan, koska
kirjoitettavana oli muutama työhakemus ja rästiin mennyt tehtävä. Pakollisten
hidasteiden jälkeen tilasin woltilla pizzaa ja olutta ja nautin olostani vanhan
Ljublanalaisen röökitehtaan kellarissa, joka toimi majoituspaikkanamme yhden yön
ajan. Hyvin nukutun yön jälkeen oli aika suunnata takaisin kohti Helsinkiä. Tässä
vaiheessa matkaväsymys alkoi jo tuntua, sekä reissun raskaimmat vaiheet olivat
vasta edessä.
Paluumatka sujui oikein mukavasti, mutta ongelmana oli se, että joutuisimme
odottamaan aamujunaa Ouluun noin neljän tunnin ajan keskellä yötä. Suuntasimme
Kaapron ja Jonin kanssa Triplaan, tuohon 800 miljoonan euron ostoskeskus/junaasema/hotellihybridiin. Löysimme potentiaaliset lepopaikat, joissa nukkuminen oli
kuitenkin todella vaikeaa. Nukkuminen kyseisellä penkillä piti toteuttaa
eräänlaisella Koala-taktiikalla, missä penkin selkänojaa halataan käsillä ja
jaloilla kylkiasennossa. Joni pystyi nukkumaan kyseisellä penkillä, muut eivät.
Junamatka takaisin Ouluun koostui lähinnä torkkumisesta, joten mitään
ihmeellisempää kerrottavaa siitä ei ole.

Kappale 3: Kohti Betlehemiä (Deliriumia)
Tässä vaiheessa saavutaan reissun kulminaatiopisteeseen, sillä minä olin ainut
joka lopulta nousi mantsamökille vievään bussiin. Olin ehtinyt olla kotona
ruhtinaalliset 1,5 tuntia ennen lähtöä, joten matkakuumetta oli jo päässyt
syntymään. Mantsamökille lähtö tarkoitti sitä, että viikon kestäneen alkoholista
nauttimisen sijaan nyt olisi aika vaihtaa todellisesti märän puolelle. Tässä
vaiheessa kerääntynyt univaje ja nautittu alkoholi olivat muodostaneet
eräänlaisen sisäisen keiton, joka oli nyt kovaa tahtia kiehumassa yli. Jos
juttuni olivat jo aikaisemmin tarpeeksi väsyneitä, ne saavuttivat nyt jo
sellaisen tason että en voi muuta kuin pahoitella paikalla olleita. Vanhemmat
eivät kuitenkaan kasvattaneet minusta luovuttajaa, joten selvisin tämän
finaaliviikonlopun läpi kunnialla.
Mantsamökki oli jälleen kerran erittäin onnistunut tapahtuma, vilpittömät
kiitokset tapsoille siitä! Kotimatka Rokualta tuntui huomattavasti pidemmältä
kuin menomatka, mutta selvisin kotiin asti elävien kirjoissa. Ensimmäisenä kotona
vietettynä yönä maksa tosin vihelsi sen verran kovaa, että kovinkaan moni
Toppilansalmessa ei todennäköisesti saanut silmiään ummistettua. Kokemus oli
kaikenkaikkiaan sen verran hyvä, että EGEA-vaihtoon lähteminen tulee
todennäköisesti toteutumaan tulevaisuudessakin!
-Aku Pulkkinen aka. Captain Croatia
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EGEA Valladolid
12.4. – 20.4.2022
Olimme neljän pienen fuksipalleroisen ja kahden
aikuisen mantsalaisen (jotka olivat jo vanhoja egeakonkareitakin) porukalla Egea-vaihdossa Valladolidissa.
Valladolidissa mantsaa opiskelevat espanjalaiset olivat
vierailulla Oulussa helmi-maaliskuun vaihteessa ja nyt
pääsiäisenä koitti meidän vierailumme vuoro.
Reissu alkoi tiistaina 12.4. ja päättyi keskiviikkona 20.4.
Yövyimme alkumatkasta yhden yön Madridissa, sen
jälkeen 3 yötä Valladolidissa espanjalaisten luona ja
tämän jälkeen vielä pari yötä Madridissa oman porukan
kanssa.

12.4. Matkan
ensimmäisenä iltana osa
porukasta majoittui luonani
Helsingissä ennen
seuraavan aamun lentoa.
Vieressä myös piece of art
illan Piirrä & Arvaa pelistä.
Mitähän kuva mahtaa
esittää?

Seuraava aamu alkoi skarpisti ja varsin jämptisti, sillä allekirjoittanut
nukkui pommiin ja kuullessaan koputuksen oveltaan varttia ennen
taksin lähtöä, ryntäsi hän ulos huoneestaan kuin perseeseen
ammuttu karhu – näin alkoi vimmattu pikalähtö lentokentälle.
Kuin ihmeen kaupalla, vanhempien asunto jäi kuitenkin
moitteettomaan kuntoon ja kaikki tarvittava tuli mukaan matkaan.

Lentokentällä oltiinkin
jo väsyneitä (tai
vaihtoehtoisesti
kerättiin jo valmiiksi
voimia reissuun, josta
uumoiltiin hauskaa
mutta väsyttävää).
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Iltapalalla Madridissa
13.4. Osa porukasta
maisteli siankorvia,
jotka maistuivat
siankorvilta. (Kaikkine
korvakarvoineen).

Seuraavana päivänä 14.4. matkustimme Madridista
Valladolidiin, Espanjan vanhaan pääkaupunkiin. Matkalla
ihastelimme vuoristomaisemia ja mukaan mahtui myös
pakolliset "Hei tuolla on lehmiä!"- kommentit. Tässä
vaiheessa oli työssäkäyvä, aikuinen Emiliakin (ylhäällä
vasemmalla) jo löytänyt tiensä Espanjaan pikku
kelarottien ja toisen aikuisen seuraan.

Segovia, 16.4.

Paellaa, 16.4.

Seuraavat päivät vietimme yhdessä kuuden Valladolidin yliopiston
mantsanopiskelijan kanssa. Yhteisiin päiviin mahtui niin baari- ja klubi
ilta, pyöräretki Tudela de Dueron maaseudulla, kirkkojen ja museoiden
täyteinen kaupunkikierros historiallisessa Valladolidissa, katolisten
dramaattisten pääsiäisparaatien katselua, lukuisia
kulinarismikokemuksia, päiväretki ikivanhaan Segovian kaupunkiin ja
yönviettoa erään isoisän, suomalaisten näkökulmasta kolhossa,
viinikellarituvassa grillauksen ja varsin monipuolisen juomavalikoiman
merkeissä.

Kuikkaklubi Valladolidissa
14.4.
Riittävästä nesteytyksestäkin
pidettiin huolta 14.4.
aamuaurinkoon asti

Eikä 15.4. mistään
darrasta ollut
puhettakaan

🚲🚲

15.4. Osa porukasta
kaupunkikierroksella samaan aikaan kun
toisaalla oli pyöräretki. Pitkäperjantain
iltana ihmeteltiin katolisia
pääsiäiskulkueita, joista Valladolidin
kadut täyttyivät useana päivänä.

16.4. Päiväretki Segoviaan. Oikealla
neuvotellaan jo sopimusta
kaupungin demonin kanssa.
Viimeistä yhteistä iltaa siirryimme
viettämään viinikellaripaikkaan
Fuensaldañaan, joka on osa
Valladolidin maakuntaa.
Espanjalaiset kokkasivat meille ja
pääsimme harjoittelemaan myös
jotakin pääsiäiseen liittyvää
perinnettä, jossa kaadetaan
punaviiniä kannusta kurkkuun niin
kauan kuin pystyy.

17.4. Palasimme Madridiin.
Osa taisteli flunssanoireita
vastaan, mutta jaksoimme silti
mm. kävellä kuninkaanlinnan
puutarhassa ja käydä piknikillä
El Retiro-puistossa. Mukaan
mahtui myös vierailu
Museo del Pradossa.

Paluumatka 19.– 20.4. oli pitkä, sillä vietimme yöllä 8 tuntia Amsterdamin
lentokentällä ennen jatkolentoa Suomeen. Unelmat Amsterdamin yöstä
jäivät pelkäksi puheeksi ja reissun uuvuttamina yritys nukkua oli kova.

Matkamme oli varsin
lämmin ja
aurinkoinen, eivätkä
suomalaiset muumit
täysin ihoaan
polttamatta
säästyneetkään. 😙

Auringon veimme
ilmeisesti myös
mukanamme, sillä
vasemmalla on
kuva Segovian
katedraalista
lauantailta ja
samasta kohdasta
on oikealla luminen
kuva päivältä
reissumme jälkeen..

Krakias krakias,
- Onerva Seutu

POHJOIS- SUOMEN MAANTIETEELLISEN
SEURAN JOHTOKUNTA & PARAS VAPPUMUISTO

Nimi: Päivi Lujala
Rooli PSMS:n johtokunnassa: Puheenjohtaja
Lapsuuden vaput: aina paistoi aurinko,
munkit, sima ja kevään ensimmäiset jäätelöt,
kaasuilmapallot, serpentiinit ja vappuviuhkat.

Nimi: Petteri Kiilunen
Rooli PSMS:n johtokunnassa:
Varapuheenjohtaja
Fuksivuoden vappuaaton pakkanen.
Perse on vieläkin jäässä.

Nimi: Marjo Seppänen
Rooli PSMS:n johtokunnassa: Sihteeri
Vappua on tullut vietettyä niin RattoRadion
studiolla kuin noroa sairastaen, mutta
mieleenpainuvin vappu on varmaankin se, jona
tutustuin nykyiseen avopuolisooni Wesibussin
jonossa.

Nimi: Soile Puhakka
Rooli PSMS:n johtokunnassa:
Taloudenhoitaja
Kaikki opiskelijawaput ovat olleet
ikimuistoisia (ja rankkoja…) omalla
tavallaan. Parasta oli yhdessäolo,
wesibussi ja tietysti armoton
kreisibailaus opiskelijatapahtumissa.
Vuoden 2015 wappu on jäänyt eniten
mieleen, koska silloin sain yllättäen
nykyisen työpaikkani, jossa olen
edelleen.

Nimi: Ville Kellokumpu
Rooli PSMS:n johtokunnassa: Vastaava toimittaja
Erään vapun vietin kauppislaisten vappubileissä
Johteenpookissa. Kokemusmaailmamme eivät
kohdanneet, mutta vappusiman aiheuttamat
kemialliset reaktiot olivat samat kuin ennenkin.

Nimi: Henriikka Salminen
Rooli PSMS:n johtokunnassa: Notaari
Hauskoista opiskelijavapuista on
hankala poimia yhtä parasta.
Hyväntekeväisyyden tukeminen
Wesibussissa ja HoPLoPin tunneleiden
nuohous haalareilla olivat
aktiviteetteina ikimuistoisia.
Parhaaseen vappuun liittyy silti aina
yhdessäolo, nauru ja värikäs hassuttelu.

Nimi: Tanja Rautio
Rooli PSMS:n johtokunnassa: Atlas edustava
PSMS:n johtokunnan jäsen
Fuksiwapulta on jäänyt paljon hyviä ja
hauskoja muistoja. Kuitenkin kaikista eniten
(ei välttämättä parhaasta syystä) on jäänyt
mieleen luonnonmantsan erityisteemojen
tietokoneharkat aamukahdeksalta.
Neonväriset, kirjavat kartat ei olleet se kaikista
miellyttävin kohde väsyneille silmille..

Nimi: Oona Könönen
Rooli PSMS:n johtokunnassa:
tapahtumavastaava
Vappuharrastus on pitänyt vaihtaa
ratsastamisesta soutamiseen, kun tipuin
hevosen selästä kolmena vappuna peräkkäin!
Hevosen selkään en siis enää vappuisin nouse
hyvästä juhlatuulesta huolimatta, tai juuri sen
vuoksi… 😃

Nimi: Anita Poturalska
Rooli PSMS:n johtokunnassa:
Tiedotusvastaava
Ensimmäinen Vappu Suomessa vuonna 2017
oli aika yllättävä nuorelle
keskieurooppalaiselle. Kotimaassa toukokuun
alussa kävin ulos nauttimassa auringosta ja
lämmöstä. Suomessa tein tämän upean
lumiukon. 🙄

PSMS toivoo kaikille upeaa ja aurinkoista Vappua!

SANOTTUA &

KUULTUA
"This coffee is
going straight to
my ass" -Tepi

Väärin kuultua
Henkilö A: "tuu tänne,
mulla on bisneksiä!"
Henkilö B: "ai siis mitä
bisseä??"

"Neljän kimppa, se
on vain hengailua"
-Joku neljäs pyörä

"Mä en oo muuten
hetkeen ollu
mantsalehdessä." Kalju kemisti

"Ti ofisal tsiografers
biör is kok pärs" Vaihto-opiskelijoita
sivistetään

"Mun aivot heiluu"
-Mantsatar
mantsamökillä

"No siitä suhteesta ei olis tullu lasta
eikä pas... taino lapsi siitä olis
saattanu tulla.."
~gambinatar

"Tämähän ei siis minua
henkilökohtaisesti
kosketa..."
ori tuhmien setien
fess
-pro
matkailusta

"Onks joku paistanut
tulta täällä?"
-mantsatar lähestyy
takaseinää

"Olen kiinnostunut hiekasta" Tee Koo

"Juusto on nii hyvää cheesee"
-mantsatar k-supermarket
pekurissa
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"Mantsalaiset
on
LuTKien hipsterit"
-mantsalainen
selittämässä
bilsalaiselle, miksi
meitä ei joskus näy
tapahtumissa

"Balet
tineuv
os...? M
nimikk
äkin h
een G
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IS -neu
Vastau
skierro
vos." ksella
pubivis
assa

Kaikki mitä mä puhun
sulle on
luottamuksellista t. 2
jäbää karaokebaarissa

Miten voi jumalalla
olla vastuuvapaus
t.emäntä
kansanradiossa

A: "Me jutellaan aina
vaan humalassa."
R: "mjoo...siihen tuskin
tulee muutosta..."
-Poikkitieteellisyyden
käytännön määritelmä

"Aina välistä unohtaa että vir
okin on olemassa"
kiltiksellä kuultua

A"Eii se mun vika oo..."
B:"Mut sä oot se
maitomies!"
kko pubivisassa
tysau
-sivis
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”’Rokotteita voi käyttää?’ Mää en tienny
että rokotteita ’voi käyttää!”
”Tulee rokotteiden viihdekäyttäjä...”
”Meiän aaöö ei riitä tähän ko meiät on
rokotettu!”
- fuksit tekee tutkimusta
(2019)

"Sit ette oota."
-tolokun ukko
(2017)

”Käyttäkää lapsianne tuolla rajan
toisella puolella, Venäjällä.”
-Genetiikan luennolla saatu
tärkeä neuvo allergioihin liittyen
(2013)

Kohti kesää ja uusia tuttavuuksia
Aurinkoista loppukevättä ja Wapun aikaa! Kesän lähestyessä mikään ei ole sen mukavampaa kuin
aurinkolasit päässä oleilu, rannalla uiskentelu ja ennen kaikkea muiden alojen opiskelijoiden ja
tulevien asiantuntijoiden kanssa verkostoituminen. Tästäkin Mantsalehdestä löytyy Loimun
näkökulmia verkostoitumisesta ja infoa työttömyyskassasta. Muistakaa syödä paljon jäätelöä
päivien lämmetessä!
Mukavaa loppukevättä kaikille toivoo
Saana Riekki, Loimun Oulun kampuspromoottori

Poikkitieteellinen tutustuminen kannattaa
Poikkitieteellisyydestä kuulee aina puhuttavan ja tuntuu, että sitä pidetään jopa jonkinlaisena
itseisarvona ja tavoiteltavana asianlaitana. Onko poikkitieteellisyys sitten tavoiteltavaa? Kyllä on.
Harmittavan usein korkeakoulukulttuurissa huomaa niin sanottua siiloutumista oman pääaineen
opiskelijoiden kesken. Tämä on toki luonnollinen kehityskulku: jo fuksina tutustutaan ja monesti
ystävystytään oman pääaineen fuksikavereiden kesken. Näiden samojen ihmisten kanssa jaetaan
lukuisat luennot ja tapahtumat. Oma ainejärjestö tai kilta on usein opiskelijan koti ja aktiivisesti
läsnä opiskelijan arjessa. Pääaineesta tulee vahvasti osa opiskelijan identiteettiä ja siitä tunnetaan
ylpeyttä niin yksilönä, kuin yhteisönä. Pääaine tuo ihmiset yhteen.
Tämä kaikkihan kuulostaa oikein mukavalta ja luonnolliselta, miksi siis lähteä aidan toiselle puolelle
tutustumaan niihin tuntemattomiin kasvoihin, joihin törmää toistuvasti yliopiston käytävillä?
Viimeistään työelämään lähtiessä kohtaat poikkitieteellisyyden. Valmistumisen jälkeen ihmiset
päätyvät töihin laajasti erilaisiin organisaatioihin, jotka harvoin menestyvät vain yhden
osaajaprofiilin voimin. Organisaatioissa on laajasti erilaisia toimintoja, joiden pyörittämiseen
tarvitaan hyvin erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä.
Poikkitieteellisyys on siis lopulta vääjäämätöntä, joten mitä jos sitä edistäisikin jo opintojen aikana.
Verkostoista on aina apua. Mitä jos omat verkostosi ulottautuisivat myös oman pääaineesi
ulkopuolelle. Voisiko tämä auttaa sinua työelämän ja työnhaun lähestyessä—todennäköisesti kyllä,
haittaa siitä ei ainakaan ole. Erilaisuus on rikkautta.
Miten sitten tutustua poikkitieteellisesti? Esimerkiksi oman alasi ammattiliiton kautta. Luonnon-,
ympäristö- ja metsätietelijöiden liitto Loimu ry edustaa kymmeniä erilaisia pääaineita. Meidän
jäsenenämme pääset tutustumaan ihmisiin poikkitieteellisesti esimerkiksi
työelämätapahtumiemme- ja koulutustemme kautta. Jäsenillämme on lisäksi myös oma LinkedInryhmä. Yksi helppo keino tutustua poikkitieteellisesti on lähteä mukaan kampuksellasi toimivan
Loimun opiskelijayhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Jos et vielä ole Loimun opiskelijajäsen niin
hopihopi liittymään ja osallistumaan erilaisiin poikkitieteellisiin tapahtumiimme!
Kannustan kaikkia tänä vuonna tutustumaan ja verkostoitumaan yli pääaine- ja tiedekuntarajojen.
Henri Forssten
Kirjoittaja työskentelee Loimun opiskelijasektorilla ja on huomannut yhteiskuntatieteilijänä olevansa työelämässä
ympäröitynä muun muassa lain, viestinnän ja luonnontieteen osaajilla.

