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Ja heti vähän askartelua:

Yhdistä kynällä juttu ja sivunumero---->



PÄÄKIRjoitus

SEIS! Jos et vähintäänkin istunut pehmeälle sohvalle tai vessanpöntön kannelle nauttimaan
rauhassa tästä lehtisestä, niin nyt on sen aika. Suosittelen myös ottamaan rinnalle (ei rinnuksille)
kupillisen mielijuomaa. 

Kaapista löydät kelvollista kahvia ja teetä, Juveneksen latauspisteistä Rauchin kilpailutettua ja
tiivistettyä hedelmäsokeria ja Humuksesta sitä oikeasti hyvää brew'tä, joka tarjoillaan aidolla
menneen sukupolven tough love -tyylisellä, mutta samaan aikaan henkilökohtaisella
asiakaspalvelulla jatkettuna. Humuksen tädeille iso halaus, jos luette tämän;)

Hei olen Aarne, mantsalehden päätoimittaja. Mulla lähtee tämän jutun myötä toinen (2.)
päätoimittajan kausi liikkeelle ja oonpa älyttömän iloinen, että lähdin vielä tähän. Askartelu
hyvällä porukalla keventää opintoja ja tuntuu kivalta tuottaa jotain, millä muutkin saavat äänensä
kuuluviin. 

Atlas on pieni ja kodikas kilta ja meidän tapahtumissa on aina ollut mukava viba. Korona-köhän
jälkeen tuntuu melkeinpä, että bile- ja muu toimintakulttuuri on kokenut jonkinlaisen
renessanssin (big changes, big words). Meillä on jopa oma iso flexbang -matkakaiutin, joka on
nähty tähän mennessä ainakin Turun satamassa. Onko Igorin paikka kiltamaskottina uhattu? En
tiedä, mutta Party Boxin välkkyvät "kasvot" tuntuu mielentilasta riippumatta huomattavasti
vangitsevammilta. Nyt voit vielä avata kaiuttimen siivittämään lukukokemusta.

Ja sitten kehumaan sisältöä:). Pääkirjoituksen ja perinteisen pj-palstan jälkeen pääset
tutustumaan Atlaksen aktiiviseen ja iki-ihanaan toimarikokoonpanoon. Atlaksen uusi CanvaPro -
hankinta mahdollisti tähän hienon ja tasapainoisen graafisen ilmeen ja itsellä oli fiilis kuin
karkkikaupassa. Arkkarin lapsena voin myös vahvistaa vanhan sanonnan suutareista, kengistä ja
jälkikasvusta. (Piirrän legit tikku-ukkoja)

Luvassa on myös pieni ja kirpeä katsaus kevään muotiin,  laskeutuminen animen
mielikuvitukselliseen maailmaan tummahkolla pohjavireellä, sekä lutuisia ja vähän
piikikkäämpiäkin lemmikkijuttuja suoraan atlaslaisten omilta kotipäätteiltä.

Niin, ja erittäin hapokas bulkkilaager- & 
chilipähkinätesti toimi tällä kertaa uuden 
toimituksen ryhmäytymisriittinä (BARF!...).

Jos et ole käynyt hetkeen tapahtumissa tai muuten
fomottaa ikävästi, voit silmäillä loppulehden 
meemitäyteisten täytesivujen keskeltä parhaimmat tai 
ainakin valitut palat sanotuista ja kuulluista.

Meinasin lausua pari sanaa jaksamisesta, mutta meidän
PJ, Saara kattaa sen jo upeasti seuraavalla sivulla:)

Tsemiä kevääseen ja nähdäänpä ehkä tapahtumissa!

-Aarne 



PEEJII-PALSTA

Selasin vanhoja mantsalehtiä ja niiden pj-palstoja etsien inspiraatiota tähän tekstiin ja löysin
suoranaisia kaunokirjallisia mestariteoksia. Varautukaa riman laskuun, sillä tämän vuoden
palstanhaltijalla hälisee apinaorkesteri tällä(kin) hetkellä aivoissa. 
Alotetaan helpolla. Moi, mä oon Saara. Toimin tänä vuonna Atlaksen puheenjohtajana ja vielä
kevään ajan myös fuksivastaavana. Opiskelen kolmatta vuotta eli väännän kandia
vaihtelevalla menestyksellä kasaan. Oon kotosin Helsingistä, jossa kävin myös testaamassa
koronafuksivuoden. Nyt oon jo ihan oululaistunut ja erittäin tyytyväinen siitä.  

Siitä asti, kun alotin Oulussa ja Atlaksella, oon ihaillut
meijän upeeta ja lämmintä yhteishenkeä. On ihana nähä
miten täällä tullaan toimeen keskenään ja luodaan kivaa
ilmapiiriä. Voidaanko tehä lupaus, että ollaan aina ja
ikuisesti kaikkien kavereita ja pidetään hauskaa yhessä?!
<33333 

Iloisia hetkiä ja hymähtelyjä lehden lukemiseen teille
toivoo, 
Saara

Haluisinkin kehottaa kaikkia olemaan vähemmän ankara itelleen. Pitäkää kärpäset kärpäsinä
ja hyvinvoinnistanne huolta, pliis! Mua auttaa merkata kalenteriin kivat tapahtumat ja
suunnitelmat hyvissä ajoin, jotta niistä voi saada valoa tunnelin päähän räntäsenä harmaana
tahmeena aikaansaamattomana päivänä. Myös vertaistuki auttaa, joten puhukaa rohkeesti
tuntemuksistanne, ette varmasti oo ainoita niiden kanssa kamppailevia! + Hyvin te vedätte :-) 

Ramppaan aika aktiivisesti tapahtumissa, koska tykkään mantsalaisista ja opiskelijoista ja
ihmisistä. Mut voi bongata myös seilaamassa pitkin lipaston käytäviä useimpina päivinä
viikosta. Muistakaa, että mulle saa aina tulla juttelemaan kun näätte mut tai laittaa viestiä, jos
on mitä tahansa asiaa! Ikinä ei oo liian kiire juttutuokiolle <3 
Vähän Atlaksen kuulumisia. Vuosi on lähtenyt vauhdikkaalla energialla käyntiin ja Atlakselle
kuuluu hyvää. Uusia ja vanhoja tapahtumia on suunnitteilla ja hallituksessa on
huipputyyppejä antamassa panostaan ainejärjestölle. Pöhinää ja touhuamista on paljon ja
keväästä on tulossa a-ma-zing. Olkaa siis valppaana ja osallistukaa sankoin joukoin :) 
Keväällä on kuitenkin tunnetusti monen monta urakkaa ja ahistavaa koulujuttua itse kullakin
edessä. Kesätyönhaku ja kevään kuormittavat kurssit on ainakin itellä aika iso mörkö tällä
hetkellä. Koulustressi ja elämäahistus on inhottavia asioita, mutta muistakaa, että välillä on
myös tosi ok todeta, että nyt ahistaa ja stressaa ja pitää huililoma ja tehä jotain kivaa.  



A T L A S
Y E A R B O O K

Saara Heikkinen, 3. vsk.
Pestit: Puheenjohtaja
Harrastukset: Ulkoilu kaikissa sen muodoissa :~)

Emma Kostama, 2. vsk.
Pesti: Varapuheenjohtaja
Harrastuksia on ratsastus, neulominen ja sudokut

"Hauska ku mikä"
"Luotettava"

"ihana, rakas, upea ja aina söpöt upeet hiukset!<3"
"Huippu tyyppi!"

 

"Aina hauskaa sun kans"
"superihana!"

"Niin lämminhenkinen, sydämellinen ja hurmaava <3"
 
 

Elli Luusalo 4. vsk.
Pesti: Sihteeri, taloudenhoitajan apuri
Harrastuksiin kuuluu lukeminen ja kotona
chillailu :D 

"Todella positiivinen"
"ihana ja upea pikku sähikäinen<3"
"Sulattaa kylmimmänkin sydämen"

 
 



Lumikki Pylvänäinen 2. vsk
Pesti: Edunvalvontavastaava, yhdenvertaisuusvastaava
harrastus: Linked in, lukeminen, 
uutuus herkkujen testaaminen & tanssiminen

”Hihihihiii”
"ihana, rakas, hyvännäköinen upeus ja vieläpä 

" ihana "nauru!!!<3"
"Parhaimmat iskävitsit"

 

Annika Stenberg, 3. vsk.
Pesti: Taloudenhoitaja, Loimu-vastaava
Harrastus: Tilannekomiikka

"Luotettava ystävä"
"ihana, ahkera ja aikaansaava upeus<3"

"Vetovoimainen persoona, voittaa kenet tahansa puolelleen"
"Kaikki huomioon ottava"

Aku Pulkkinen, 4.vsk
Pesti: Jäsen- ja tietosuojavastaava, Webmaster,
mantsalehden toimittaja
Harrastukset: Musiikki ja kalastus

"Paras DJ"
"Aku "DRIP KING" Pulkkinen"

"Paras content creator "
"Toppilan keisari, aina valmiina oluelle"

"Tietsikkanero"
"Bileis eka, bileis vika"

Saskia Sikiö, 3.vsk.
Pestit: Tiedotusvastaava, OLuT-vastaava
Harrastukset: Ulkoilu, Chill time w/kamut <3

"Päivänsäde"
"rakas, ihana, kaunis ja hauskat typerät jutut 

+ aika kiva hihitys<3!"
"Ei satuttais kärpästäkään!"

"Muiden fiiliksiä ylös nostava!"
"Hauska hihittelijä :D"



Liina-Lotta Vierikko, 3. vsk.
Pestit: Tapahtumavastaava, tilavastaava 
Harrastus: Valokuvaus, pilates ja koirasta
haaveileminen

"aina niin avulias ja ahkera"
"Valloittavin hymy ikinä!!"

"Omistautuva"
"Ahkera tapsa"
"Positive vibes"

"Iiiihana tyyppi:)"
 

Kielo Kukkala, 4.vsk
Pesti: Tapahtumavastaava,
yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset: Basson soitto, videopelit

"kiltti ja ihana!"
"Huolehtii toisista tapahtumissa"

" ihana, hauska, viisas, järkevä ja ymmärtäväinen"
"kielolta saa parhaat neuvot. kielo selviäis vaikka

zombiapokalypsistä"

Olli Oinonen, 5.vsk.
Pesti: Tapahtumavastaava

Harrastukset: Pyöräily, lenkkeily, salibandy
"Atlaksen isukkki ;)"

"Myyttinen janoisten sankari"
"Mies, myytti, legenda"

"hauskaa seuraa ja hyvät karaokebiisit!"
"Villieläin"

"Turvallinen aikuinen ja menossa mukana"
"Absolute legend"

Kaapro Keränen, 5.vsk.
Pestit: Tapahtumavastaava,

yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset: Sali, vaellus, metsästys

 
"Lempeä jätti, mukavaa seuraa."

"Big K"
"Kokonaisvaltaisen hyväntuulinen heppu"

 "niin ystävällinen ja helppoa seuraa!"
"Niin nokkelat jutut"



Sara Solastie, 3. vsk
Pestit: Kulttuurivastaava
Harrastukset: Kokkaaminen, tanssiminen ja
kutominen.

"Ihana hymy"
"Vittuilee ja välittää"

"tosi lahjakas ja taitava tyyppi"
"Vitsikäs"

Vilja Männistö, 2. vsk.
Pesti: OLuT-vastaava, Somevastaava, Graafikko
Harrastukset: Piirtäminen, pelaaminen, panikoiminen

"Aurinkoinen"
"aina tyylikäs<3"

"Sulosointuinen ilopilleri!"
"Pöhinä pro"

"Erittäin hauska"
 

Eino Jauhiainen, 4. vsk
Pesti: Urheiluvastaava
Harrastukset: Sähly, penkkiurheilu

 
"Kiuruveden Einstein"

"Mukava ja ystävällinen kaikille"
"meidän reilu urheiluaktiivi"

"The Sportz Guy"
 
 

Laura, 3. vsk.
Pestit: Loimu-vastaava
Harrastukset: Sali ja kirjat

"Super posis:)"
"aina upeena!"

"Toisia tukeva!"
 



"En uskonut, että parsakaali voi olla punainen kunnes tapasin hänet."
"Most likely to be in #lipastoihastus"

"Yksi mukavimmista ihmisistä ketä olen koskaan tavannut"
"helposti lähestyttävä ja kiltti ja mukava kaikille

Osaa ottaa kaikki niin taitavasti huomioon"
Hymyvalmiina joka tilanteeseen :)

 
 
 

Mikko Lahti, 3. vsk.
Harrastukset: Lautapelit, pitkät kävelyt, raskaiden
asioiden nostaminen, lintubongaus ja kavereiden kaa
hengailu kiltiksellä :)

Joni Viitala, 4. vsk.
Pesti: Loimu-vastaava, PSMS-vastaava
Harrastukset: Verkostoituminen (lue oluen juonti),
järjestöaktiivi joka suuntaan sekä pianon pimputtelu 

"Kulttuurin mies"
"mukava, hauska tyyppi"
"Ihailtavan analyyttinen"

"Jokapaikanhöylä, tykkää pötkötellä"
"Komein mies tällä puolen Kuivasjärveä<3"

 

Aarne Tähtimeri, 5. vsk.
Pesti: Mantsalehden päätoimittaja, yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset: Pasuuna, laulu, lukeminen, stratosfääriin
suihkautuvat ajatusketjut

"tosi tyylikäs, hauska ja rehellinen ihminenn!"
"Muusikko."

"Taitava tilannekoomikko!"
"Huumorintajuinen"

"Kylänvanhin, filosofi ja ennenkaikkea mukava tyyppi!"
"Chaotic good"

Alarik Parikka, 2. vsk.
Pestit: Mantsalehden toimittaja
Harrastukset: Uinti. Sali ja pyöräily satunnaisesti

"Aina hyvät jutut"
"Kännissä ketterämpi"

"bää bää pitää käydä tössä"
"Todella hauska"

"Erittäin hyvä huumorintaju"
"huomaavainen koomikko"



Nimi: Anna 
Vuosikurssi: 4

Harrastus: kissanäyttelyt

Alina ”Hulina” Rekilä, 3. vsk.
Pestit: Yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset:  Käyn salilla ja teen
käsityöjuttuleita

"Todella mukava"
"Aina tukena"

"Rullaluistimet pysyy jalassa"
"supertaitava, ihana ja tyylikäs!"

 

"Aurinkoinen"
"aina tyylikäs<3"

"Sulosointuinen ilopilleri!"
"Pöhinä pro"

"Erittäin hauska"
 

Kaapo Qvintus, 2.vsk
Pestit: Yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset: Kaikenlainen urheilu ja liikunta säännöllisen
epäsäännöllisesti ja rumpujen soitto

 
"Parasta juttuseuraa"

"Hauska ja huumorintajuinen"
"Avainpelaaja"

"Iisalmen eikun Olvin vahvistus"
"Hyvä asenne kaikkeen"

"huomaavainen ja hyvä heittäytyjä!"
"Sana niin hallussa, että pystyis myymään kelle tahansa mitä tahansa"

 
 
 

Meeri Alahuhtala, 2. vsk.
Pestit: Mantsalehden toimittaja
Harrastukset: Roller-derby,
videopelit,musiikinkuuntelu ja lukeminen 

Nimi: Ville Sauramäki, fuksi 
Pestit: Yhdenvertaisuusvastaava
Harrastus: Videopelit

"Siistit hiukset!"
"Sauramäki-san bilettää kovaa ihan ilman alkoa. Ottakaa esimerkkiä >:)"

"Ihailtava asenne"
"Kiltiksellä 24/7, ystävällinen kaveri"

"Aktiivisesti mukana kaikkialla"
"mahtavan aktiivinen ja sosiaalinen" 



Matias Mäntynen, 2. vsk
Pestit: Yhdenvertaisuusvastaava
Harrastukset: Kiipeily ja kitaran soitto

Anna Rönnqvist, 4. vsk.
Pestit: Atlaksen VeriRyhmän vetäjä
Harrastukset: Kissanäyttelyt

"Most likely to: ostamaan kisun"
"Luo ympärilleen turvallisen tunnelman"

"Tarinan mukaan aina darrassa"
"Leija tyyli"

"Rollon vahvistuksia"
"tosi huomaavainen ja avulias"

"Rauhallisen ulkokuoren alta löytyy villeimmät läpät!"
 

"ihana ja niin söpöt haalarikisut!"
"Täsmällinen"
"Rahaa on!"

"Oisinpa yhtä järjestelmällinen!"
 
 



Vau! Keväthän kolkuttaa jo ovella ja kohta onkin aika silmäillä yläkaapista kevyempää päällepantavaa;). Mutta
kuinka pysyä opiskelija_budjetissa ja erottautua edukseen?:O 

Viime vuoden kuluessa nähtiin ns. ”nollari” -muodin palaavan rytinällä. Vilkkuvat keskivartalot ja lantiofarkut
valtasivat jopa muotijättien Etamin ja Chanelin katalogit ja ajattomat klassikot vaihtuivat maltillisen
mauttomiin lökäreihin ja pikkutoppeihin. Ameriikan huippumallitkin liputtavat jo Y2K-lookin aineksia
häpeilemättä (ks. kuva). 

Noo, Pariisin kevät ei meille Ouluun asti yllä ja muodin takia saattaa
joutua kärsimään yökerhojen jonoissa, kun viimainen merituuli ja
vapehöyryt verhoavat vienosti rypistynyttä Oulu-ilmettä. Mutta voisiko
kirppareilta löytyä jotain, mikä yhdistää käyttömuodin JA
käytännöllisyyden? Onko olemassa vaikka jokin yksittäinen, ikoninen
vaatekappale, joka vangitsee Oulun paikallisen kulttuurikipinän ja
samalla sitoo yhteen asukokonaisuuden, jos toisenkin?

Toimitus jalkautui uteliain mielin Oulun keskustaan skannaamaan
baarien sisäpukeutumisesta jotain ark(t)isen säväyttävää ja helposti
lähestyttävää, mutta sellaista, joka sanoo ”chic” kaamosyön keskellä.

Pystäreissä ja känkkylöissä kävi nopeasti selväksi, että viimeisimmät
retrovirtaukset eivät ole saavuttaneet perämeren pohjukkaa. Etenkin
miesten look tuntuu irtautuneen muodin syklisestä
kehityspsykologiasta kohti jotain bensankatkuisempaa
rinnakkaisuniversumia. Mantsalaista luonnollisesti  ilahduttaa, että 

Bella Hadid retrokuteissa saa 
Spaissarit näyttämään naapurintytöiltä

Oletko sporno- vai resoriseksuaali?
- Kevättalven kestosuosikin jäljillä

Pipo on kyllä ehdoton boreaalisen malliston vakio, mutta kevyen resoritakin yleisyys ja sen raaka
ilmaisuvoima kiinnittivät limulinjalla kiikaroivan toimittajan huomion. Pilottitakit ja windbrakerit luovat
"street smart" vivahdetta sekä sisällä, että ulkona ja hehkuvat itseluottamusta. Hieman iäkkäämmillä 

pukeutujalla resorin päällä sijaitseva vatsalaskos syleilee
kasvavaa kaljavauvaa ja pienemmällä buildilla varustettu
käyttäjä saa takista "lihaa luiden ympärille".
Kehopositiivisuudessaan se on siis ajaton klassikko, kunhan
resorikankaasta pitää huolta.

2000 -luvun alussa lontoolainen toimittaja Mark Simpson loi
esseessään termin "metroseksuaali", joka kuvasi postmodernissa
hengessä itsehoitoon ja shoppailuun sukeltaneita miesoletettuja.
10 vuotta myöhemmin astuivat esiin metrojen ripatut isoveljet,
"spornoseksuaalit".  Samalla kolostaan kaivautuvat viimeiseen
asti groomatut partajumalat, eli metsuriseksuaalit.

Toisin kuin edellämainitut lifestylen palvojat, "resoriseksuaali"
vaatii itseltään minimaalista groomausta. Resoritakkiin voi
vaivatta yhdistää vaikkapa maiharit tai lenkkitossut. Aito
resoriseksuaali ei pelkää kietoa itseään tupakan aromiin ja
tummanpuhuvaa värimaailmaa tukevat hyvin tatuoinnit ja
kyllästyneen tuima katse, joka kielii ylpeästä, yksin
toimeentulevasta takinomistajasta.

tyypit Pokkisella pitävät yllä tunnetun ranskalaisen luonnonsuojelijan Jacques Cousteaun muistoa, lainaten hänen
pirteää signatuuriasustettaan eli kirkkaanpunaista, kudottua beanieta!



SUOMISUOMIOULU
-ELÄIMET

lEMMIKKEJÄ OMASTA MAASTA

Riesa, tuo nimensä veroinen pieni pirulainen. Pienestä suloisesta ulkomuodosta
huolimatta kuoren alle kätkeytyy suurella egolla varustettu persoona, jonka hampaat
ovat kuin sapelihammastiikerillä, mieli täynnä riemua ja raivoa, sekä sydän täynnä
rakkautta jaettavana jokaiselle. Erinomainen kaveri sieni- ja marjametsään, kunhan
vain ehdit poimia saaliin ennen kuin Riesa ehtii paikalle. Muutoin saalis katoaa tämän
jalon saalistajan kitaan, sillä Riesan mieltä hallitsee vahvasti mentaliteetti "kaikki mikä
on sun on myös mun". Kannattaa myös huolella pitää ämpäristä kiinni, ettei se kaadu
paikallisen pyörremyskyn seurauksena maahan. Oikeastaan ihan sama mitä tapahtuu,
Riesa on paikalla. Tarvitsetpa apua kaapin kokoamisessa, työnjohto valvoo,
laittaessasi ruokaa, laadun tarkkailija vahtii, käydessäsi vessassa, vessaseuralainen
kyttää. Riesan seurassa ei tule tylsää hetkeä, sillä elämä on täynnä vauhtia ja
seikkailua.

Seuraa tämän pienen suuren koiran seikkailuja Instagramissa @riesathedog

Nimi: Riesa
Lempinimet: Riepu, Riepuli,
Piipuliini, Kakkiainen, Kakkis
Rotu: Cairnterrieri
Ikä: 6kk



Freddien tarina: Freddie tarina on saanut alkunsa siitä, kun nykyisen omistajan kaverin kaveri,
omistajan 
asunnon entinen asukas, on ilmeisesti nähnyt kaverinsa kanssa nimeämättömässä kaupassa
nuoren Freddien, tuolloin vielä nimeämättömän kaktuksen. Tällöin, Freddien vielä ollessa nuori ja
kasvultaan vain kolmihaarainen, on hänen ulkomuotonsa muistuttanut kahden vielä
alkuvaiheessa olevan haaran sekä yhden jyhkeähkön pääharansa kanssa maskuliinista
lisääntymiselintä. Freddien ulkomuoto on vetänyt huomion puoleensa ja siten hän päätyi
entiselle omistajalleen sekä sai nimensä, tiettävästi erään kuuluisan laulajan mukaan.

Kuvasta voi kuitenkin huomata, että Freddie on kasvanut ja levittänyt haarojaan useaan
suuntaan, eikä muistuta enää laisinkaan phallos-symbolia, vaan jotain mitä saattaa löytää
mönkimästä pitkin merenpohjaa saalista jahdaten. Freddie on myös saanut vuosien varrella
nimikyltin, joka on peräisin ystäväpiirin illanvietosta ja Who Am I -kysymyspelistä, jossa jonkun
täytyi arvatenkin esittää kaktusta.

Freddien suurin saavutus on ollut hengissä pysyminen hämmästyttävän vähällä hoidolla. Veden
saaminen unohtuu joskus yli kuukaudeksi ja aina välillä Freddie on ottanut kontaktia lattian
kanssa. Tästä huolimatta Freddie voi hyvin ja 
vaikutta jopa menestyvän, rentoutuneesta olemuksestaan huolimatta.

Nimi: Freddie
Ikä: Vähintäänkin viisi (5) vuotta
Laji: Kaktus, ei tietoa täsmällisestä
lajista.
Luonne: Piikikäs, kuitenkin
rauhallinen ja vaatimaton

Ei mikään penaalin terävin kynän niin kuin kuvastakin
näkee mutta sitäkin rakkaampi silti.

Nova on 2-vuotias tanskalais-ruotsalainen pihakoira ja
on luonteeltaan vilkas (mutta myös sohvaperuna),
leikkisä, kiltti ja hassu koira. Novalta löytyy rodusta
poikkeavat isot pystykorvat, joiden ansiosta se
näyttää välillä siltä, että olisi lähdössä lentoon:D Nova
on myös läheisyydenkipeä eikä tunnista termiä
personal space. Syliin tai vähintään viereen on
päästävä lähes aina, ihan sama mitä omistaja on
tekemässä😀. Kuvassa Nova ja hänen lempilelunsa,
johon on Novan mielestä parasta saada aina pää
jumiin!:)

Tässä on Nova! 



Hatchi 5v
 ⁃ instagram: @hatchidoggo

 ⁃ silloinkun innostun saatan nostaa
korvat pystyyn
 ⁃ kaikki vastaantulijat luulee aina, että
oon narttupentu:DD
 ⁃ rakastan köllöttelemistä sylissä tai
tyynyn päällä
 ⁃ lempiherkkuja: vesimelooni, kurkku ja
juusto

" Tässä on Aini, reilun vuoden ikäinen hömelö kissaneiti, joka rakastaa erityisesti päätöntä
riehumista ja hyvää ruokaa. Aina ruuan ei tarvitse edes olla lihaa, sillä myös esimerkiksi
muovimatot ja kissanhiekkapussit vaikuttavat kelpaavan varsin hyvin. Hiekkapussien
nakertaminen tapahtuu poikkeuksetta yön pimeydessä, jolloin hiekat saa rauhassa levittää
ympäri lattiaa. Aamun sarastaessa tunnelmaa onkin, kuin Espanjan aurinkorannoilla. 

Sitten vähän lisää...

LEMMIKKEITÄ

"Aina ruuan ei tarvitse edes olla lihaa,
sillä myös esimerkiksi muovimatot ja

kissanhiekkapussit vaikuttavat
kelpaavan varsin hyvin."

Ainin elämäntehtäväksi voisikin luonnehtia
omistajansa piinaamisen, mutta onhan se ihan
söpö, joten kaiken saa anteeksi. Aini osaa läjän
erilaisia temppuja ja valloittaisi mielellään
maailmaa, jos sylissä nukkumiseltaan ehtisi. "



"Tykkään laulaa Rahmaninovin pianokonserton
tahtiin, ja jos mun upean lauluäänen tuoma
valokeila ei riitä, niin kerjään lisää huomiota
röyhtäilemällä (kaunista kuunneltavaa ovat
molemmat)!"

Moihau, mä oon Essi! 

Nimi:  Nuutti Hobitti Kovalainen

Nuutti on oululainen raisiolainen raahelainen 
siikajokinen olkijokinen maatiaiskissa, joka juhlii 11.
syntymäpäiväänsä alkutalvesta. 
Juuret ovat siis syvällä mäntymetsän siimeksessä
Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla, missä urheat
kissat ovat sukupolvia taistelleet pakkasta, susia,
karhuja, ilveksiä ja huuhkajia vastaan. Armottoman
luonnonvalinnan tulos näkyykin Nuutin pörheissä
anturanväleissä ja hyvin tiheässä aluskarvassa, joka
etenkin talvisin on niin tiivistä, ettei eläinlääkärin
minileikkurikaan siihen pystynyt. Vaikka Nuutti ei
ole koskaan käynyt suihkussa, on se silti
hyväntuoksuinen, silkkisenpehmeä ja
kiiltäväturkkinen erittäin komea  karvavauva
setämies herrasmies. Mukavana ja leikkisänä
persoonana Nuutti suostui antamaan haastattelun:

Olet kuulemma kotikissa, joten mikä on mieluisin
kotiaskareesi? 
 -Erilaiset käsityöt ja pyykkien ripustaminen eli
tekstiilihuolto kiinnostaa, myös ahventen porina
kattilassa on mukavaa seurattavaa, vaikka siihen
en yhtä aktiivisesti osallistu.

Entä vähiten mieluisa?     I̸̮̼͕̲̫ ̤ ̖ ͎
̾ ̿
̉̆ ͊
̚
͝
M̸̟͓̹̺͍ ̩ ̫ ̘
̏̐ ͒
̆
Ú̷͖̱̟̤͐R̸̡̭͉̼̍

̄ ̐ ̑̂
̆
Ơ̵̧̘̙̊
̃ ̀̕͘̕̚I̸͎̮͒̓
̈ ́N̶̛͎͐ ̃̄̽ ̾̕
͠
Ț̷̟̫̭͎ ͔
́̊ ̉
̒̊ ͠
Í̷̻ ̣   



(*oliivit sisältävät oleuropeiinia, jolla on kissanmintun tapaan huumaava vaikutus kissoihin )

 Mikä on Lempiruokasi? 
-Kaikki vehnäinen, kuten pizza, teeleivät ja kroissantit! Ne ovat niin harvinaista herkkua että pitää
tarttua reippaasti käteen tilaisuuteen kun niitä on näköpiirissä. 
  
Entä lempivärisi? 
-Etkö tiedä että kissat näkevät lähinnä harmaita ja kellertäviä sävyjä?! 
  
No entä lempiohjelmasi? 
-Tällä hetkellä BB (Big Brother). Samaistun isoveljeen, joka hankaloittaa jatkuvasti  kilpailijoiden
elämää. Etenkin yöherätykset naurattavat (kehrää tyytyväisenä) 

 Suosikkikappaleesi? 
 -Niitä on muutamia, tykkään kappaleista joilla on sanoma! 
Esim Love is an open door (Frozen) ja Ei villii eläintä voi sulkea häkkiin (Ramses II) koskettavat.
 
Mitä haluaisit vielä saavuttaa elämässäsi?  
-Haluaisin selvittää lukkojen toimintaperiaatteen ja ehkä kasvattaa peukalot sitä varten, niin ovet
olisivat auki joka suuntaan, aina kahvoissa roikkuminen ei nimittäin riitä. (surullinen ilme)

Kiitos haastattelusta!
-Eipä kestä!  (Kiehnää kehräten haastattelijan vaatteet täyteen karvoja)

 (imuroinnin tullessa puheeksi haastateltava kipitti keittiön kulmakaapille, avasi oven ja luikahti
sisään. Haastattelu jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään, toim. huom.) 

Miten kulutat päiväsi kerran kotityöt eivät maistu?
-Tutkin maailmaa kielen keinoin (”Limps limps”) 
Päivisin puuhastelen kaikkea, tiputtelen särkyviä esineitä, pyydän päästä parvekkeelle ja sitten
heti takaisin sisälle. 
Öisin metsästän varpaita, tylsyyden iskiessä rämpyttelen sälekaihtimia tai postilaatikon
luukkua, , sitten pyydän päästä parvekkeelle ja kieltäydyn tulemasta sisälle.

Millainen olit nuorempana? 
-Villissä nuoruudessani olen muutaman kerran
hypännyt kakkoskerroksen ikkunasta alas ja
kerran viettänyt jouluyön tapellen kylän kollien
kanssa, pentuna tuli myös vietettyä yksi yö
koivussa, nälkä, vilu ja varikset vaivasivat.
Variksien kanssa onkin yhä huonot välit vaikka
olen luonteeltani ystävällinen ja
ennakkoluuloton. 

Miten aiot viettää joululoman?  
-Ajattelin lähteä etelään ensin sosialisoimaan
lemmikkivaunussa keskikokoisten tai isojen,
mielellään pörröisten koirien kanssa. Raisiossa
ajattelin viettää aikaa ulkohäkissä ja korissa
missä säilytetään pyyhkeitä. Luvassa on myös
ankaraa painimista ja yhtä kovaotteisia 

Mikko Lahti
Maannoksissa, 2022
sekotekniikka

pesuhetkiä uuden kissakaverin kanssa. Vanhaa tuttua koiraa lipaisen suupielistä, etenkin jos
niihin on jäänyt ruuantähteitä. Sauna kuuluu totta kai myös suunnitelmiin. Iltaisin on mukava
rentoutua oliivipuuta järsien * 





Atlas Animenurkka #1
Welcome to the NHK

Päätin aloittaa animenurkkauksen, koska aina kun yritän päissäni suositella
jotakin, se menee aina ihan vitulliseksi sopertamiseksi ja yksityiskohtiin
tarttumiseksi. Näin voin sanoa vain, että lue viimenen mantsalehti nii tiiät miksi
kannattaa kattoa. En aio vältellä näissä spoilereita, jos haluat välttää katso alla
oleva pika-arvostelu. Suurin osa juonipaljastuksista koskee vain kahta ekaa jaksoa
joten voit saman tien lukea koko jutun perkele >:)

Welcome to the NHK pika-arvostelu:
-Synkkä komedia nuorien aikuisten ongelmista
-Pääteemat ovat syrjäytyneisyys, aikuisiän vaikeudet ja mielenterveysongelmat
-Käsittelee näitä teemoja realistisesti ilman mitään glorifikaatiota
-Lempi animeni ikinä

Sanastoa:
Hikikomori → henkilö, joka vetäytyy sosiaalisesta elämästä. Erakko.

NEET → ’’Not in Education, Employment, or Training’’ Työelämän ja opiskelun
ulkopuolella oleva henkilö.

Welcome to the NHK oli yksiä ensimmäisiä animeita, joita yläkouluikäisenä tuli
katsottua. Show on tehty vuonna 2006 ja sen on ohjannut Yūsuke Yamamoto.
Anime perustuu Tatsuhiko Takimoton saman nimiseen kirjaan omista
kokemuksista Hikikomori NEETtinä elämisestä. Ironista kyllä kirjailija itse vajosi
taas hikikomoriksi saatuaan rahaa animen menestyttyä.

Sarjan päähenkilö on Sato. Hän on hikikomori ja NEET. Ensimmäisenä
korkeakouluvuonnaan hän vain lopetti koulussa käymisen, koska häntä ahdisti olla
ihmisten keskellä. Töihinkään ei ole pakko mennä, sillä vanhemmat lähettävät
hänelle tarpeeksi rahaa perus elämiseen. Nyt hän on viimeiset kolme vuotta
erakoitunut kämpässään. Hänen päivänsä täyttävät nukkuminen, tupakoiminen
runkkaaminen. Naapurista pauhaa ärsyttävää animemusaa ja Saton aivot alkavat
kiehua yli hallusinaatioista. Syynähän tähän tilanteeseen ei Saton mielestä
tietenkään ole hänen omaa saamattomuutensa tai mielenterveysongelmat vaan
kaikki on osa suurta salaliitto NHK:ta. Sen tarkoituksena on saada nuoret
japanilaisen miehet jäämään koteihinsa tuijottamaan televisiota kaiket päivät
saadakseen ihanaa katsomisaikaa ja mainosrahaa.



Ovikellon pimpotus kuitenkin herättää luuserimme syvälliseltä keskustelultaan jääkaappinsa
kanssa ja oven takaa paljastuu Misaki. Nuori tyttö etsii Saton kaltaisia käveleviä epäonnistumisia
ja yrittää saada heitä takaisin oikeaan maailmaan. (Tosin ei syystä mistä nyt lukija hyvä kuvittelet
Misaki on ehdottomasti mielipiteitä jakavin hahmo.) Sato yrittää vakuuttaa ettei ole sellainen
valehtelemalla olevansa kotona työskentelevä videopelintekijä. Misaki pyytää häntä näyttämään
jonkun luomuksensa, jota ei tietenkään ole. Ei kait siinä, naapuri sattuu olemaan hänen vanha
koulukaverinsa Yamazaki opiskelee videopelikoodariksi. Yhdessä he alkavat sitten tekemään
helppoa ja halpaa pornopeliä.

Sarja siis käsittelee mielenterveysongelmia aina masennuksesta ahdistukseen. Mukaan tähän
soppaan mahtuvat myös päihteiden käyttö, porno-, ja peliriippuvaisuus ja yritetty itsemurha
mukavan slice-of-life animen muodossa. Sarjan aikana kohdataan myös muita Saton tuttuja
menneisyydestä ja näytetään miten aikuisikä ei ole kohdellut heitäkään hyvin vaikka lukiossa
vaikuttivat kuinka menestyvältä sakilta. Kukaan sarjan hahmoista ei ole sellainen, joka katsoja
haluaisi olla. Kaikki kärsivät omista demoneistaan. Sato on yksinäinen hikikomori, mutta myös
itsekeskeinen mulkku. Hänen naapurinsa on sosiaalisesti vammainen otaku ja naisia vihaava
tietokonenörtti. Tämä sekoitettuna Misakin kyseenalaisiin motiiveihin luovat ihanan tunnesopan.
Sarja on hyvin realistinen kuvauksessaan näistä ongelmista. Kukaan ei varsinaisesti parane
lopullisesti. Hahmot oppivat vain elämään ongelmiensa kanssa paremmin. Haavat eivät häviä, ne
vain arpeutuvat. Satokin joutuu lopulta ottamaan itseään niskasta kiinni ja menemään TÖIHIN,
kun vanhemmat eivät enää kykene elättämään hänen kadehdittavaa NEET elämäntyyliänsä.

Jos lukija olet sattunut teininä katsomaan tämän helmen, NHK on kyllä uudelleenkatsomisen
arvoinen. Sarjan sanomaa ja huumoria arvostaa paremmin näin mieslapsi-iässä. Kävelevistä
elämän epäonnisumisista, mitä hahmot ovat, löytyy varmasti joku johon samaistut tai tunnet
jonkun joka samaistuisi. Varoituksen sana kuitenkin tässä loppuun: tämä show voi aiheuttaa
hetkellistä masennusta, mutta silleen hyvällä tavalla.

Welcome to the NHK on ehdoton suosikki animeni. Huumori on sielua raastavaa, hahmot ovat
surkua aiheuttavia, tarina on masentava, mutta toivoa täynnä. Suosittelen katsomaan, koska et
tule näkemään mitään vastaavaa missään muualla.

Arvosana: ’’It's one really dumb anime. It's like the person who made it is an /r9k/ lurker.’’ -
Anonyymi postaaja mongolialaisella rehu ja siemen intoilija foorumilla.

Allekirjoittaa: ’’Vitun Mikko’’ Kiwa Mikko(toim. huom.)



Bulkkilager&chilipähkinä-testi

Eräänä lauantai-iltana toimituksen
pojat kokoontuivat Toivoniemen

kerhohuoneelle maistelemaan oluita
ja nauttimaan kiukaan antimista.

Testiin otettiin sokkona 12 erilaista
olutta ja meno oli sen mukaista.

Ainiin olihan meillä myös
chilipähkinöitä kokeiluun oluen

ohella! Myöhemmin mentiin saunaan
ja paikalle ilmestyi vierailevia tähtiä.

Kiitokset Mikolle kaatamisesta. 

OLUT NRO 1:
NOBELANER

Illan setit

Allu: 3.0/5, mielenkiintoinen tuoksu ja
jännä vetinen maku

Aku: 3.2/5, hieman savuinen, ihan perus
bulkkikaljaksi, hieman erikoinen maku 

Aarne: 3.1/5, vetinen, kitkerä jälkimaku
ja ei hyvällä tavalla 

 

OLUT NRO 2:
OLUT-OLUT

Allu: 3.4/5, Miedohko, vetinen 
Aku: 2.7/5, todella mauton, aika hinnat

alkaen-mallinen. Oudon makea
jälkimaku. 

Aarne: 2.9/5, extravetinen 
 



OLUT NRO 3:
PIRKKA III-olut

Allu: 2.0/5, Lauantaimakkara, pahaa 
Aku: 3.6/5, Nyt ollaan aika tutun

makuprofiilin äärellä. Lievää
lauantaimakkaran sivumakua

havaittavissa. Hyvä tuote. 
Aarne: 3.5/5, ruokaolut, kelpo 

 

OLUT NRO 4:
KUKKO LAGER

Allu: 2.8/5, Fairyn haju, sitruksinen  
Aku: 3.3/5, todella erikoisen kellertävä
väri. Kuin es-energiajuomaa tuopissa.

Ihan jees. 
Aarne: 4.1/5, Varsin hyvä ruokaolut.

Kevyt kuin ballerina. 
 

OLUT NRO 5:
A LE COQ

Allu: 3.1/5, Kaljan haju, lämmin käsi 
Aku: 3.1/5, Todella mitäänsanomaton,

mutta toisaalta erittäin helposti
nautittava. 

Aarne: 4.0/5, njoo 
 



Allu: 4/5, sopivan mauton 
Aku: 3.3/5, Bulkkikaljaksi yllättävän

luonteikas pienellä savuisuudela. Ihan
perushyvää tavaraa 
Aarne: 4.5/5, paras 

 

OLUT NRO 6:
SANDELS III

OLUT NRO 7:
LAPIN KULTA  A

Allu: 3.5/5, Karhu 
Aku: 3/5, Samea vaahto. Savuinen aromi
yhdistettynä tummahkoon väriin. Voisi

implikoida karhun/auran suuntaan 
Aarne: 4.2/5, (tekstiä ei ollut)

 

OLUT NRO 8:
RAINBOW LAGER

Allu: 3/5, (tekstistä ei saa selvää)
Aku: 3.4/5, mieto mutta ihan solid.

Helppo dokata, eikä kuitenkaan
maistu pelkältä vedeltä. 

Aarne: 3.9/5, kirkas kuin vt (maistuu
kaljalta) 

 



OLUT NRO 10:
KARHU III

Allu: 2.9/5, jotain 
Aku: 3.5/5, samaa kategoriaa mitä

edellinen, mutta savun maku ei ole
yhtä vahva. Maukas perusbisse. 

Aarne: 4.1/5, (ei tekstiä)
 

Allu: 2.9/5, ihan hyvä 
Aku: 2.9/5, Savuinen ja tummahko

bulkkilaageriksi. Ihan juotava, mutta
vähän puuduttava maku. Saunaolut

osastoa. 
Aarne: 3.2/5, paskaa onko pakko 

 

OLUT NRO 9:
AURA IVA

OLUT NRO 11: 
K-MENU OLUT

Allu: 3.5/5, jees, nice 
Aku: 3.3/5, Hyvä perus bulkkibisse. Ei

mitään erikoisuuksia suuntaan tai
toiseen. Todella korkea

dokabiliteetti. 
Aarne: 3.9/5, (ei edelleenkään tekstiä)

 



 
 
 

Rainbow 
Allu: 3/5, vähän potkii, hyvä koko 

Aku: 3.8/5, Tummahko väri. Kaikenkaikkiaan hyvä tuote. 
Aarne: hampaiden väliin hajoava, yllättävää makeutta 

 
Pirkka 

Allu: 4/5, ehkä paras, sopiva 
Aku: 3.6/5, Aika todella perus chilipähkinä. Hyvä tuote ei sen enempää

sanottavaa. 
Aarne: ihan ok 

 
Esterella 

Allu: 3.8/5, ihan jees, polttaa 
Aku: 2.5/5, Aika outo. Tämä ei toimitellut. 

Aarne: paskaa 
 

Lidl/Alesto 
Allu: 3.2/5, ihan jees, polttaa vähän  

Aku: 4.3/5 Oma ennakkosuosikki testiin. Ja kyllähän se toimittelee. Hyvä maku
ja kaikki kondiksessa 
Aarne: no comments 

 

OLUT NRO 12:
KARJALA III

Allu: 3.4/5, jees helppo juodaa 
Aku: 3.2/5, Paperilla oma inhokki.

Paljastui yllättävän juotavaksi 
Aarne: 2.2/5

 

CHILIPÄHKINÄTCHILIPÄHKINÄT



Oluttestin voittajaksi paljastui siis Iisalmesta ponnistava
Eversti Sandels, joka oli myös ennen testiä yksi
ennakkosuosikeista yleisesti suositun asemansa ansiosta.
Pähkinävertailun voitti Pirkka. Bulkkilagereista löytyi
yllättävän suuria eroavaisuuksia, vaikka yleinen konsensus on,
että kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat tuotteet ovat "samaa
paskaa eri pakkauksessa". Mitään massiivisia yllätyksiä
testissä ei päässyt ilmenemään, mutta kokonaisuudessaan testi
oli mielestämme erittäin antoisa. Suosittelen sokkotestaamista
myös lukijoille, sillä se on ainoa ja oikea tapa määrittää
tuotteiden välinen paremmuus :D.



Mitä tuli
sanottua?

Ei oo wörttiä sotkea omaa
aivokemiaa muutaman

opintopisteen takia
-mantsaman harkitsee

adderalin käyttöä 

Ai riisutaanko me tässä?
-Aslak poikien mökkireissulla.

Kannattaa toivoo vähän enemmän ni sit saa enemmän
-anon

Insinööri_poikaystävästäkään ei oo aina hyötyä. Sekin meni shokkiin
tehtävistä. 

- mantsatar tiltin harkassa

Humalan taso on kännin tila
-mantsastico

"Tää pulla menee nyt mun jokaseen onteloon"
-yskivä mantsaman

Mä en muutenkaan oikein pidä vitseistä
-mantsatar

Emmä bussia käytä ku päissään
-mantsalainen työhaastattelussa

A: "Muoto se on tasanenkin"
                                         B: "Saisko tän naistenlehteen?"

"Ihmisten auttaminen, se on sitä hyvää sosiaalipornoa"
-toista tutkintoa opiskeleva elämänkoululainen

”Mä oon alkanu elää sillee et miks valmistuis”





Kuumotus.exe
Kuumotus.exe
Kuumotus.exe

TÄYTESIVUTTÄYTESIVUTTÄYTESIVUT
PARHAATPARHAATPARHAAT

SIVUTSIVUTSIVUT
   

"Nöyränä

työmaalle"



Mantsalehden toimituksen
konttori

Tää on vaan
Matrix!  
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Mitä harrastat?

Käy vastaamassa QR-koodin kautta ja

kirjoitamme siitä juttua ensi lehteen ;)

PORONKUSEMA -23

Sinne ja takaisin...

...sisään ja ulos....

-POHJOIS-SUOMEN SUURIN OPISKELIJATAPAHTUMA-


