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Tervehys!

Jos luet tätä tekstiä, oot mitä ilmeisimmin päässy sisälle Oulun mantsanlaitokselle. Onnittelut siitä! 
Ei tänne ihan kuka tahansa jannu pääsekkää. Onnittelut  myös siitä, että luet tällä hetkellä (mitä 
luultavimmin) elämäs ekkaa kertaa mantsa-lehteä! Tämä on oulun maantieteen opiskelioitten killan, 
atlas  ry:n  oma  lehti,  ja  tää  on  ihan  hullun  hyvä  lehti.  Tästä  etteenpäin  pääset  lukemaan  tätä 
maailman parasta  lehtiä  3 kertaa vuojessa,  seuraavan kerran jo tänä syksynä!  Halutessas pääset 
myös  ite  vaikuttaan  lehden  sisältöön,  kunhan  vaan  vapautat  sisäisen  journalistis  tai  taiteilijan 
valloileen, mahtavaa! 

Tämä lehden numero on kuitenkin spesiaalimpi numero, ja tarkotettu ihan vaan Sua varten. Lehden 
sivuilla  vilahtelee  ihmisten  nimiä  ja  naamoja,  ja  hulluna  informaatiota.  Tarkotuksena  ois  vähä 
esitellä maantieteen laitosta ja sitä mitä täällä voi opiskella ja tehä. Tarkotuksena ois myös vähä 
tutustuttaa teille tärkeimpiä ihmisiä, maantieteen laitoksen johtajasta ja amanuenssista aina Atlaksen 
hallituksen  porukkaan  ja  niihin,  jotka  ehkä  teille  on  opiskelun  alussa  kaikista  tärkeimpiä: 
pienryhmäohjaajiin.  Nämä  tyypit  opastaa  teijät  alkuun  tässä  yliopisto-touhussa.  Ja  jos  jottai 
kysyttävää tullee jo nyt heti, voit ihan varmasti ottaa yhteyttä keneen tahansa kenen yhteystiedot tän 
lehden sivuilta löyät: kaikki neuvoo varmasti mielellään, oli sitte kyse kahvin juonnista tai sivuaine 
valinnoista.

Niin ja kuka mää sitte  oon? Moisalan Kati  terve,  ja oon toinen Mantsa-lehden päätoimittajista. 
Kuulun myös  Atlaksen  hallitukseen  parin  muun  viran  merkeissä,  mutta  ei  niistä  sen  enempää. 
Henkilökohtasesti  voin  kertoa  teille  kaikille,  että  opiskelu  on  mahtavaa  ku sen oikein  oivaltaa. 
Maantieteestä  saa  irti  ihan  hulluna,  mahollisuuet  on oikiasti  lähes  rajattomat!  Ja  sen  opiskelun 
toisena puolena on se opiskeluelämä, ja siitähän sitä irti  vasta saaki! Jos siis vaan haluaa saada. 
Pakko  ei  ole  koskaan  osallistua  mihinkää  jos  ei  halua,  mutta  voin  kyllä  suositella  lämpimästi 
kaikkia tapahtumia joita Atlas, kuin myös muut killat järjestää. Ihan jo siksiki, että näissä tutustuu 
heleposti  uusiin  mantsalaisiin  ja  muihinki  opiskelijoihin!  Erittäin  lämpimästi  haluan  myös 
suositella Atlaksen omaa kiltahuonetta, joka ainaki meikäläiselle on koko yliopiston rakastettavin 
paikka. Sinne voi aina mennä hengaileen ja keitteleen kahvia ja katella samalla mitä telekkarista 
tulee.  Yleensä se on voice tai  mtv,  mutta  on siellä  seurattu isommalla  porukalla  myös  urheilua 
snookkerista ja hiihdoista aina jääkiekon mm-kisoihin asti! 

Mantsalaiset  on mahtavaa porukkaa, joihin tutustuu helposti  riippumatta iästä tai  vuosikurssista. 
Tervetuloa  joukkoon  mukkaan,  ja  tulkaa  ihimeessä  nykimään  hihasta  jos  törmätään  yliopiston 
käytävällä, tai jossain muualla :) 

lepposta syksyä toivottelleepi,
Kati Moisala, Mantsalehden päätoimittaja
moiskati@paju.oulu.fi
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Hyvät nuoret Maantieteilijät
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston Maantieteen laitokselle! 

Olette läpäisseet erittäin tiukan seulan päästessänne aloittamaan maantieteen opiskelut, sillä vain vajaa 
viidennes  pääsykokeisiin  osallistuneista  voidaan  hyväksyä  opiskelijoiksi.  Lukioaikainen  ahkerointi  on 
palkittu, toki uutteruutta tarvitaan jatkossakin.

Maisteriksi  valmistutaan  noin  viidessä  vuodessa.  Kolmen  vuoden  opiskelun  jälkeen  valmistutte 
luonnontieteiden  kandidaateiksi.  LuK-tutkinto  on  välivaihe  FM-tutkintoon,  joka  suoritetaan  kahdessa 
vuodessa. Joku teistä saattaa jo ajatella tohtorin tutkinnon suorittamista, sekin onnistuu aikanaan.

Maantieteen  kolmen  ensimmäisen  vuoden  opintojen  eteneminen  löytyy  teille  jaetusta  materiaalista. 
Lukekaa  se  tarkkaan,  koska  siinä  on  esitetty  opintojen  kulku  Luk-tutkintoon  saakka.  Me  opettajat 
toivomme, että kuvaus helpottaa maantieteen pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvaihetta.

Maantieteen  ja  suunnittelumaantieteen  erikoistumisalojen  lisäksi  pääsette  heti  pohtimaan  myös 
sivuainevalintoja.  Niiden  suhteen  laitos  on  yksi  joustavimmista  laitoksista  koko  yliopistossa.  Kaiken 
kaikkiaan maantieteilijöiden tutkintotodistuksissa on ollut noin 80 eri sivuainetta. Mahdollisuuksia on siis 
laajalti tarjolla. Sivuaineiden valinnan ei tule olla sattumankauppaa, vaan sitä kannattaa harkita tarkasti. 
Opiskelu maantieteen laitoksella tarjoaa paljon mahdollisuuksia mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaista 
vastuuta omien opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. 

Kansainvälisyyteen kannattaa suhtautua alusta alkaen myönteisesti, uusia uria tarjoavana mahdollisuutena, 
jopa välttämättömyytenä. Viime vuosina laitokselta ulkomaille vaihtoon meneviä maantieteen opiskelijoita 
on  ollut  keskimäärin  10-15  vuodessa,  tulijoiden  määrän  ollessa  samaa  suuruusluokkaa.  Palaute 
opiskelijavaihdosta on ollut positiivista sekä lähtijöiden että tulijoiden osalta.

Opiskelijajärjestö Atlas on teille  erittäin tärkeä ja  se ottaa teidät  lämpimästi  vastaan järjestäen erilaisia 
tapahtumia heti  opintojen alussa ja  myöhempinä vuosina.  Ottakaa siis  aktiivisesti  osaa sen toimintaan. 
Atlas  on huomioinut  myös vaihto-opiskelijat  hienolla  tavalla  vastaan,  osaksi  opiskelijayhteisöä.  Lämmin 
kiitos kaikille Atlaksen aktiivisille toimijoille! 

Tulemme tekemään maantieteen laitoksella kaikkemme, jotta oma tieteenalamme, maantiede, avautuu 
teille  kaikille  mahdollisimman laajasti.  Maantieteen  opiskelu  on  kiehtovaa,  valinnanmahdollisuuksia  on 
useita sekä maantieteen sisällä että sivuaineissa.  Kv-mahdollisuudet vain koristavat kakkua. Olen varma, 
että Te jokainen tulette löytämään oman kotipesänne maantieteen alalta.

Vuosi 2009 on maantieteen laitoksen 50-vuotisjuhlavuosi.  Teillä on mahdollisuus osallistua maantieteen 
päiville  marraskuun  alussa,  saada  tuntumaa  tieteeseen!  Tervetuloa  sekä  maantieteen  laitokselle  että 
maantieteen päiville.

Jarmo Rusanen
Professori, maantieteen laitoksen johtaja
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Tervetuloa opiskelemaan maantieteen laitokselle!

Tämä  lehtinen  sekä  syksyn  pienryhmäohjaajien  esittely  antavat  tietoa  maantieteen 
koulutusohjelmasta, opiskelijaelämästä ja Oulun yliopistosta! 

Ensimmäisen  lukukauden  aikana  teille  tulevat  tutuksi  opintojen  suunnittelun  kannalta  tärkeä 
opinto-opas ja ilmoitustaulut.  Maantieteen opiskelun lisäksi  vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on 
sivuaineiden  valinnan  suhteen  runsaasti  ja  huomaatte,  että  yliopistossa  vallitsee  akateeminen 
vapaus mutta toisaalta myös vastuu opinnoista. 

Syyslukukauden  alussa  järjestettävässä  vastaanottotilaisuudessa  ja  pitkin  syksyä  pidettävissä 
pienryhmäohjauksessa  esitellään  enemmän  laitoksemme  henkilöitä  ja  opetusta  ja  autetaan 
suunnittelemaan kunkin teidän omaa maantieteen opintopolkua! 

Kannattaa  muistaa  myös  se,  että  opiskelijoiden  on  mahdollista  suorittaa  osa  opinnoistaan 
ulkomaisessa yliopistossa. Maantieteen laitos on mukana useissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-
ohjelmissa (Erasmus, Nordplus, ISEP). Erasmus -vaihtopaikkoja löytyy mm. Saksasta, Espanjasta, 
Puolasta tai vaikkapa Kreikasta. Vaihtoon voi lähteä jo toisena opiskeluvuotena joko lukukaudeksi 
tai koko lukuvuodeksi.

Maantieteen  laitoksen  kotisivuilta  (http://www.oulu.fi/geography/)  löytyy  tietoa  laitoksemme 
opetuksesta, tutkimuksesta, projekteista ja henkilökunnasta. Kannattaa käydä vilkaisemassa!

Kaikissa  opintojen  suunnitteluun,  aikatauluihin,  sivuainevalintoihin  ym.  liittyvissä  asioissa  tai 
mahdollisissa pulmatilanteissa voitte aina kääntyä amanuenssin puoleen. 

Tapaamme siis syksyllä!

Anne Jurvakainen
Maantieteen laitoksen amanuenssi, kv-koordinaattori

anne.jurvakainen@oulu.fi
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Atlaksen puheenjohtaja onnittelee uusia fukseja

Heipähei uudet maantieteen opiskelijat,  tuoreet fuksit! Ihan aluksi haluan onnitella teitä hienosti 
menneestä pääsykokeesta ja sisäänpääsystä. Maantieteen opiskelijoiksi haluavia on huomattavasti 
enemmän  kuin  mitä  laitokselle  otetaan  sisälle,  joten  voitte  ansaitusti  olla  ylpeitä  itsestänne  ja 
riemuita  opiskelupaikasta.  Muistan  itse  tunteen,  jonka  kirje  Oulun  yliopistosta  aiheutti.  Olin 
kesätöissä  postissa,  joten  sain  kuoren  käteeni  jo  varhain  aamulla.  Kuori  näytti  mielestäni  liian 
ohuelta  sisältääkseen  positiivisia  uutisia,  mutta  onneksi  sen  sisältä  löytyi  hyväksymiskirje  ja 
pompin riemusta lajitteluhyllyjen keskellä. 

Kirjoitan tätä juttua ainejärjestömme Atlaksen (virallisemmin Atlas - Oulun yliopiston maantieteen 
opiskelijat  ry)  puheenjohtajana.  Syksyllä  voitte  kaikki  liittyä  ainejärjestön jäseniksi  ja osallistua 
monenlaiseen toimintaan, jota Atlas järjestää maantieteen opiskelijoille eli mantsalaisille. Kannattaa 
tulla rohkeasti mukaan. Lokakuun ensimmäinen viikonloppu järjestetään Fuksiaiset, joissa pääsette 
tutustumaan niin toisiinne kuin vanhempiin tieteenharjoittajiin. Kannattaa varata viikonloppu jo nyt 
kalenterista, etteivät juhlat jää välistä. Atlaksen kiltahuoneella voi keitellä kahvia luentojen välissä 
ja parantaa maailmaa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, pelailla Afrikan tähteä tai tuijotella 
MTV:tä,  mikäli  aivot  kaipaavat  välillä  jotain  rennompaa.  Kiltamme  sählyvuorot  pyörivät 
viikoittain,  muita  liikuntavaihtoehtoja  löytyy  yliopiston järjestämänä lukuisia.  Bileitä  ja erilaisia 
illanistujaisia järjestetään vuoden aikana useita niin omin voimin kuin yhteistyössä mm. biologian 
ja  geologian  opiskelijoiden  kanssa.  Mikäli  asioiden  järjestäminen  kiinnostaa  enemmän,  niin 
syksyllä  järjestettävässä  syyskokouksessa  on  mahdollista  päästä  mukaan  hallitukseen.  Uusia 
aktiiveja tarvitaan aina.

Ensimmäisen  päivän  aikana  tapaatte  kaikki  vuosikurssinne  opiskelijat,  maantieteen  laitoksen 
henkilökuntaa  ja  pienryhmäohjaajat,  jotka  opiskelun  alun  kannalta  ovat  erittäin  tärkeitä. 
Pienryhmäohjaajat  esittelevät  itsensä  tässä  lehdessä.  Heidän  tehtävänään  on  syksyn  aikana 
perehdyttää teitä maantieteen opintoihin ja yliopistoon. Samalla tutustutte helposti ainakin oman 
pienryhmänne ihmisiin. Ei kuitenkaan kannata sulkea silmiään muilta, vaan tutustua rohkeasti niin 
muihin fukseihin kuin vanhempiin maantieteen opiskelijoihin,  joiden tuntemisesta  saattaa joskus 
olla kullanarvoista hyötyä mm. opintoja suunniteltaessa.

Syksyllä elämässänne alkaa uusi vaihe, johon kannattaa hypätä täysillä mukaan heti alusta alkaen, 
silmät  ja  korvat  avoinna.   Opiskelu yliopistossa  vaatii  enemmän kuin lukio,  mutta  myös  antaa 
enemmän. Luennoilla ja harjoituksissa käyminen on tärkeää, mutta myös vapaa-aikaa pitää muista 
viettää. Ei kannata jäädä uuteen solukämppään oman huoneen seinien sisälle vaan hypätä rohkeasti 
pyörän selkään ja suunnata yhdessä muiden mantsalaisten kanssa kohti seikkailuja.

Hauskaa loppukesää kaikille, nauttikaahan lomasta ja kerätkää voimia syksyn varalle. Syyskuussa 
nähdään, viimeistään lukuvuoden aloittavassa koko yliopiston juhlassa Vulcanaliassa!

Terveisin,

Anni Karlin, puheenjohtaja, Atlas ry

Atlas ry:n hallitus 2009
7



Puheenjohtaja         Varapuheenjohtaja     Sihteeri, huvi- ja excursiovas-
Anni Karlin         Veera Juntunen                                    taava
annikarl@paju.oulu.fi                veerajun@paju.oulu.f                          Essi-Maaria Puska

                         essimaar@paju.oulu.fi

Taloudenhoitaja          Tiedotus- ja  urheiluvastaava        OLuT-vastaava
Terhi Pätsi          Mantsa-lehden päätoimittaja                 Karoliina Pirhonen
terhipat@paju.oulu.fi                  Kati Moisala       piiapirh@paju.oulu.fi

         moiskati@paju.oulu.fi          

Huvi-, excursio- ja psms-             SoPo-, ympäristö- ja kulttuuri-            KoPo-vastaava
vastaava                                        vastaava, Mantsa-lehden pää-              Outi Kulusjärvi
Teija Länsipää                              toimittaja                                              outikulu@paju.oulu.fi
lansitei@paju.oulu.fi                    Mari Eskelinen

          marieske@paju.oulu.fi
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Kv- ja EGEA-vastaava        Webmaster
Elli Leskinen        Juhani Päivärinta
ellilesk@paju.oulu.fi        anttipai@paju.oulu.fi

Mantsalaisia kirkkovenesouduissa, Wappu 2008
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Ciao!

Nimeni on Esa Riihimäki, ja olen yksi teidän tulevien 
innokkaiden  maantieteen  opiskelijoiden 
pienryhmäohjaajista.  Kotoisin  olen  Keski-
Pohjanmaalta, ja vielä tarkemmin ottaen hyvin pieneltä 
paikkakunnalta,  nimeltä  Perho.  Aloitin  maantieteen 
opiskelut  Oulun yliopistossa vuonna 2005, eli  takana 
on  tämän  kevään  jälkeen  neljä  opiskeluvuotta,  ja  ne 
kattavatkin  yhden  kuudesosan  iästäni  (laskekaa  siis 
oikea  ikäni).  Se,  miksi  itse  aikoinani  päädyin 
opiskelemaan  maantiedettä  on,  etten  yllätyksekseni 
päässyt  opiskelemaan  biologiaa  Jyväskylään   jep 
jep…mutta  ei  ole  kaduttanut  kyllä  yhtään,  sillä 
maantiede  kokonaisuutena  on  hyvin  mielenkiintoinen 
ja monipuolinen opintoala, ja tarjoaa jokaiselle jotain!

Tarinan  omista  yliopisto-opinnoistani  voisin 
aloittaa sillä, että olen  luonnonmaantieteen opiskelija, ja tällä hetkellä tekemässä pro gradua – 
tutkielmaa  maatalouden  merkityksestä  maisemarakenteelle  ja  elinympäristöjen 
monimuotoisuudelle.  Eli  opintoni  ovat  kohta  puolin  loppusuoralla.  Eroan  muista 
pienryhmäohjaajista  sillä,  että  olen  suorittanut  myös  aineenopettajan  tutkinnon,  jonka  myötä 
valmistun sekä aineenopettajaksi että tutkijaksi. Sivuaineopintoja olen tehnyt ympäristönsuojelusta 
(25 op), kasvatustieteen opinnoista eli opettajan pedagogisista opinnoista (60 op), biologiasta kaksi 
sivuainekokonaisuutta  (60  +  25  op)  sekä  geologiasta  (25  op).  Tällä  hetkellä  opiskelen 
terveystiedettä lähiopetuksena avoimessa yliopistossa, joten ensi syksynä sieltä pitäisi olla kasassa 
yhteensä 60 op. Eli mitä tästä kaikesta voi päätellä: neljä vuotta opiskelua, hikeä, tuskaa, eikä omaa 
elämää! No ei kai, ei kaduta, joten olkaa siis ahkeria tekin tulevissa opinnoissanne, ja ilomielen 
neuvon  tulevana  aineenopettajana  ennen  kaikkea  teitä  aineenopettajuudesta  kiinnostuneita  uusia 
opiskelijoita. 

Olen aika varma, että opiskelujen alkuaikoina saattaa tuntua siltä, että pää räjähtää niihin 
kaikkiin asioihin, mitä teidän pitää muistaa ja ottaa huomioon aina ilmoittautumisista kirjastokortin 
numeroon  asti.  Siihen kuitenkin  tottuu,  ja  te  kaikki  käytte  yhteisiä  opintoja  alussa,  tutustutte 
toisiinne ja sitä kautta olette samassa veneessä, ettekä yksin! Päänvaivaa ensimmäisenä syksynä voi 
tuottaa myös suuntautumisvaihtoehdon valinta, mutta se selkenee kun teette HOPS:n.

Jos jotain kertoisin myös elämästäni koulun ulkopuolella. Eli asun avoliitossa tyttökaverini 
kanssa Kaijonharjussa, joka on Linnanmaan vieressä; eli yliopistolle on lyhyt matka. Ehkäpä ainoa 
todellinen  harrastukseni  ja  elämäni  suuri  ilo,  on  säveltää  musiikkia  ja  soitella.  Olen  soittanut 
rumpuja jo noin 10 vuotta, ja tällä hetkellä tulee treenailtua päivittäin kehityksen vuoksi sen 2-5 
tuntia,  riippuen  miten  ehtii  koulutöiltä.  Se  on  parasta  antia,  kun  saa  tyhjentää  täysin  pään 
kouluasioista  soittelemalla  progressiivista  metallia  ja  rokkia,  joka  on  loppupeleissä  aika 
matematiikan  maailmaa.  Ja  uskokaa  tai  älkää,  se  homma  polttaa  kaloreita!  Lenkkeilen  ja  rulla 
luistelen myös aika ahkerasti,  enkä käy salilla.  Kuitenkin, suosittelen todella paljon harrastuksia 
koulun ohella elämän tasapainottamiseksi,  sillä Oulu on täynnä harrastusmahdollisuuksia! Muun 
muassa maantieteen oma kilta, Atlas, tarjoaa sählääjille iloa.

Mutta  anyway,  toivotan  omasta  puolestani  kaikki  teidät  uudet  opiskelijat  tervetulleiksi 
maantieteen laitokselle. Nauttikaahan kesästä ja auringosta, ja me näemme sitten syyskuussa. 

Ps. olen sosiaalinen ja helposti lähestyttävissä oleva ihminen, sillä letti voi antaa väärän kuvan :D 

Terveisin, Esa

10



Moro! Minä oon Annika Vilmi, 21-vuotias ja  tulevana 
syksynä neljännen vuosikurssin opiskelija. Olen 
luonnonmaantieteilijöitten pienryhmänohjaaja syksyn ajan, 
eli kaikki te uudet fuksit, jotka olette kiinnostuneita 
luontoasioista: pääsette mun johdolla tutustumaan Oulun 
yliopistoon ja opiskelijaelämään! ;) 

Olen Oulusta ja Haukiputaalta kotoisin, mutta en 
nyt viitsi hirveästi Oulun murretta tässä käyttää. Muualta 
kotoisin olevat pääsevät sitten nauttimaan siitä irl. :) Olen 
asunut myös USA:ssa pari vuotta ja yliopistoaikana olen 
ehtinyt myös käydä vaihto-opiskelemassa Saskatchewanissa 
Kanadassa. Yritän parhaani mukaan vakuutella itselleni, että 
vaihdon vuoksi en ole vielä saanut aikaiseksi tehdä kandin 
työtä (olen siis hyvä esimerkki siitä, että ei tässä opiskelussa 
mitään liian tiukkaa aikataulua tarvi olla). Harrastuksina 
mulla on bodypumppi ja cycling. Mutta täytyy kai tunnustaa, 
että minut löytää salin lisäksi myös erilaisista 
nesteytyspaikoista etenkin viikonloppuisin, mutta välillä 
myös viikolla. 

Seuraavaksi voisin kertoa enemmän 
luonnonmantsan opiskelusta. Kaikki mitä teidän täytyy tässä 
vaiheessa tietää on se fakta, että luonnonmantsan opiskelu on 
tosi siistiä! No voin toki sanoa muutaman sanan vielä lisää. :) 
Mielenkiintoisia kursseja on paljon ja kenttäkurssejakin 
löytyy; yksi tähänastisista kursseista paras on ehdottomasti 
Luonnonmaantieteen kenttäkurssi Kuusamossa. Tulevana 
syksynä on myös kenttis Norjaan, jonne olen menossa. 
Erilaisia sivuaineita voi valita aika paljon – mulla on näillä 
näkymin tilastotiede, geologia, geoinformatiikka ja 
ympäristöntutkimus. 

Suurimmalle osalle teistä yliopisto-opiskelu on 
uusi juttu. Emmehän enää ole koulussa, vaan 
tiedeyhteisössä. ;) Opiskelu tässä tiedeyhteisössämme on 
huippua, mutta se vaatii vastuuta paljon enemmän kuin 
lukiossa. Kannattaa heti opiskelujen alettua tehdä asiat suht 
kunnolla, niin hyvä tulee. Mutta muistakaa myös, ettei liikaa 
kannata stressata. Kavereita tulette ihan varmasti saamaan paljon, niin maantieteilijöitten 
kuin muittenkin laitosten keskuudesta. Parhaiten uusiin ihmisiin tutustuukin, kun alkaa heti 
käymään kaikissa kissanristiäisissä. Suosittelen ottamaan osaa erilaisiin tapahtumiin! 

Mutta joo, eipä mulla muuta asiaa nyt ole. Tapaamme siis syksyllä! Oikein 
paljon tervetuloa tänne Mantsalle minun puolesta! :)

(Kuvassa olen minä vappuna 2009, mantsan haalarit päällä totta kai)
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Hei hei hei, hurmuri on aina imagonsa vanki..

Tottelen nimeä Noora ja olen yksi tulevan syksyn innokkaista 
pienryhmäohjaajista.  Hyvinkin  suurella  todennäköisyydellä 
olen 21-vuotias (lopetin laskemisen teinivuosien päätyttyä) ja jo 
kolmannen  vuoden  oululainen.  Maailmalle  ponnistin  Etelä-
Pohjanmaan  suurkaupungista  Lapualta,  tuolta  painin, 
pesäpallon ja grillitappeluiden kehdosta. Vaikkakin harrastelen 
edellä  mainittujen  sijaan  mieluummin  muun  muassa 
jalkapalloa,  jääkiekkoa, lumilautailua,  matkustelua,  höpöttelyä 
ja nauramista, on mainittava, että kaksi ensimmäistä ovat joskus 
ajaneet  allekirjoittaneen  ensiapuun.  No  mutta  ne  on  muita 
juttuja ne!

Syitä  siihen,  miksi  mantsan  aikoinaan  alakseni  valitsin,  on 
käytännössä mahdotonta löytää. Mutta Avaraa luontoa oli kiva 
katella ja lehdistä parhain oli National Geographic. Haaveissa siintivät David Attenboroughmainen 
pusikossa  kyykkiminen  ja  tutkimusmatkailu.  Sieluni  silmin  saatoin  nähdä  itseni  beigessä 
viidakkopuvussa kommunikoimassa Afrikan alkuasukkaille. Aikoinaan mantsan lisäksi houkutteli 
alan lähitiede,  eli  tuttu ja turvallinen hammaslääkis.  Pääsykoe molempiin paikkoihin oli samalla 
kellonlyömällä, joten valinta oli tehtävä. Ensimmäisellä tempaisulla kutsu maantieteen laitokselle 
kävi, joten David Attenborough sielussani taitaa olla oikealla tiellä. Opiskelua on kestänyt huikeat 
kolme vuotta, josta viimeisimmän kulutin lähes kokonaan Saksassa opiskelemassa elämän saloja ja 
vähän sitä mantsaakin. Suuntautumisvalintojakin pitäisi siis alkaa tehdä, vaan onhan tässä aikaa. 
Ennakkosuosikkina on kulttuurimaantiede, perintöprinsessan roolia pitää hallussaan suunnittelu.

Maantiede on siitä hieno ala, että jos ei osaa päättää, mitä haluaisi opiskella, niin sepä ei oikeastaan 
haittaa yhtään mitään. Sivuaineiden osalta voi opiskella melkein mitä tahansa, ja silti saa järkeviä 
kokonaisuuksia.  Kulttuurimaantieteilijä  itsessäni  on  opiskellut  muun  muassa  sosiologiaa  ja 
KieKuVi-opintoja  (kieli-,  kulttuuri-  ja  viestintäopinnot).  Top  kympin  kärjessä  roikkuvat  lisäksi 
muun muassa historia, elämänkatsomustieto, kulttuuriantropologia, tulevaisuudentutkimus, valtio-
oppi  ja  miljoonat  muut.  Suunnittelumaantieteilijän  on  luovuttava  hetkellisesti  akateemisesta 
vapaudestaan  ja opiskeltava  pakollinen  tilastotieteen  sivuainekokonaisuus,  mutta  siitäkin selviää 
sisulla.  Muuten  opintoja  saa valita  omien  makunystyröidensä  mukaisesti,  tavallisia  vaihtoehtoja 
ovat muun muassa kansantaloustiede,  markkinointi,  ympäristönsuojelu,  yhdyskuntasuunnittelu  ja 
sitä  rataa.  Neuvona  mainittakoon,  että  ei  kannata  liiskata  yhtä  oppiainetta  ennakkotietojen 
perusteella vaan sen sijaan raahata oma takamuksensa vaikkapa sinne sosiologian peruskurssille, 
josta allekirjoittanut kerran löysi itsensä ja onkin sen jälkeen opiskellut 60 opintopistettä kyseistä 
ainetta (eli noin vuoden opinnot).

Opiskeluiden ohella on hyvä muistaa, että pikkuinen pääkoppa kaipaa joskus tuuletusta. Sen voi 
tehdä  yliopistoliikunnan  tarjoamilla  halvoilla  ja  hyvillä  kursseilla  tai  vaikkapa  osallistumalla 
maantieteen ainejärjestö Atlas ry:n toimintaan,  niin hallituksessa kuin toimintoihin osallistujana. 
Itse  siellä  niin  puheenjohtajana,  urheiluvastaavana  kuin  Mantsa-lehden  (jota  nyt  luet) 
päätoimittajana häärittyäni voin suositella osallistumista. Kotona on hyvä, mutta ulkona parempi.

Toivotan  sinut,  uusi  fuksi,  tervetulleeksi  maantieteen  laitoksen iloiseen joukkioon.  Toivottavasti 
viihdyt seurassamme ja nautit opiskeluajastasi kuten kuuluukin. Rentoa kesää ja syksyllä nähdään!

/Noora
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Moikka moi!

Nimeni  on Anni  Arvio  ja  ikää  huikeat  23-vuotta. 
Jotkut ovat jopa vanhaksi kutsuneet, mutta aikuista 
minusta  ei  kuitenkaan  ihan  vielä  saa!  Olen  alun 
perin  Rovaniemeltä.  Vaikka  tulikin  aikanaan 
vannottua, etten Ouluun muuta enkä varsinkaan ala 
puhua  Oulun  murretta.  Oulun  mörökölli  minut 
kuitenkin  vei,  ja  sanat  on  pitänyt  syödä 
molemmissa tapauksissa!  

Aloitan  syksyllä  neljännen  vuoden  mantsalla, 
suuntautumisvaihtona  matkailumaantiede.  Kaiken 
näköisiä  sivuaineita  sitä  on  tullut  kerättyä 
matkanvarrelta,  tällä  hetkellä  on  enemmän  tai 
vähemmän  työn  alla  Eurooppa-opinnot,  matkailu, 
ympäristöntutkimus ja geoinformatiikka. Lisäksi on 
kaiken  näköisiä  kursseja  kansantaloustieteestä 
kemiaan ja kieliin. 

Jos  minua  ei  luennoilla  tai  muissa 
opiskeluhommissa  näy,  minua  kannattaa  etsiä 

jostain yliopiston ravintolasta syömästä, kavereiden luota hengaamasta, keskikaupungin yöelämästä 
tai kotisohvalta töllön edestä. 
Jos olen kadonnut pidemmäksi aikaa,  olen erittäin  suurella  todennäköisyydellä  poistunut maasta 
katsastamaan jonkun eksoottisen paikan, jostain ihan muualta kuin Suomesta, mitä kauempaa sen 
parempi.  Kaverit  ovat  haukkuneet  oudoksi,  koska  lomareissuilla  kierrän  hautausmaita, 
kummituslinnoja ja Itä-Lontoon slummeja. :D 

Matkailu  on  aina  ollut  lähellä  sydäntäni,  siksipä  halusinkin  alun  perin  matkailumaantiedettä 
opiskelemaan.  Lukioaikana olin vuoden USA:ssa ja syksyn  2008 vietin  vaihdossa Skotlannissa, 
olen kai jonkunlainen levoton sielu, aina menossa! 

Ja ai niin, toiminhan minä yhtenä pienryhmäohjaajana syksyllä  2009! Joten syksyn fuksit: pyrin 
tekemään  kaikkeni,  että  teidän  syksystänne  tulee  ikimuistoinen!  Älkää  turhaa  jännittäkö  liikaa, 
kavereita varmasti saa, eikä tämä yliopisto-opiskelu ole niin vaikeaa ja vakavaa hommaa kuin voisi 
olettaa. Muistakaa, että (opiskelija)elämä on todellakin ihmisen parasta aikaa! Syksyä odotellessa, 
nähdään 1.9.! 
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Olutta kansalle!
...  eiku  OLuTtia  fukseille…miten  se  taas 

karkasikaan :D
Onnittelen  kaikkia  uusia  fukseja  hienosta 

valinnastanne  tulla  opiskelemaan  maantiedettä!  Näin 
ollen olet myös osa Oulun Yliopiston luonnontieteellistä 
tiedekuntaa ja Oulun Luonnontieteilijöiden jäsen. 

Oulun  Luonnontieteilijät  ry, 
tuttavallisemmin  OLuT,  on  kaikkien  Oulun  Yliopiston 
luonnontieteellisen  tiedekuntien  kattokilta. 
Tehtävänämme on valvoa kaikkien luonnontieteilijöiden 
yhteisiä  etuja,  toimina  yhteissiteenä  kiltojen  välillä  ja 
järjestää meille kaikille yhteistä vapaa-ajan toimintaa. 

Oulun Luonnontieteilijöihin kuuluu 9 kiltaa, 
kaikkea  maantieteistä  tietojenkäsittelytieteisiin.  OLuT 
tekee  myös  yhteistyötä  OTY:n  (Oulun 
Teekkariyhdistys),  Humanistisen  killan  ja  muiden 
yliopiston  ainejärjestöjen  kanssa.  Kaikki  OLuT:n 
tapahtumat  ovat  avoimia  kaikkien  jäsenkiltojen 
jäsenille, OLuT onkin siis hyvä kanava tutustua uusiin 
ihmisiin  oman  killan  ulkopuolelta!  Kiltojenvälisen 
yhteistyön  seurauksena ovat  syntyneet  myös  Atlaksen uudet  verkkosivut  jotka  löytyvät 
osoitteesta  www.atlas-ry.fi  ja  kiltojen  yhteinen  aloite  opintopisteiden  saamiseksi 
ainejärjestötoiminnasta.

Fukseille  OLuT  näkyy  syksyn  aikana  ensimmäisenä  legendaarisen 
fuksisuunnistuksen muodossa, jonka OLuT järjestää yhdessä jäsenkiltojen kanssa. Sen 
lisäksi  saatte  myös  käteenne  fuksipassin,  johon  fuksivuoden  aikana  kerätään  pisteitä 
erinäisistä tapahtumista ja suorituksista. Muita tapahtumia tulossa on mm. kiltojenvälinen 
jalkapalloturnaus, johon fuksijoukkueet ovat enemmän kuin tervetulleita! Suunnittelun alla 
tällä hetkellä on myös kiltojen yhteinen ruskaretki, laskettelureissu ja paljon muuta! 

…ja! nyt  kun nämä viralliset jähimistekstit on kirjoitettu niin laitetaanpa sitte 
henkilökohtaista  totuutta.   Varsinkin  niille,  jotka  ovat  tulleet  muilta  paikkakunnilta,  on 
kovin  yksinäistä  aloittaa  opiskelut  uudella  paikkakunnalla  ilman  vanhoja  kavereita  ja 
tuttuja. Oma kilta ja OLuT ovat loistavia kanavia löytää uusia ystäviä opiskeluaikaa varten. 
Opiskelu on hemmetin paljon mukavampaa ja sujuvampaa, kun on hyvä ryhmä kavereita 
joiden kanssa opiskella ja vääntää harjoitustöitä. Itse olen kotoisin 550 km päästä Oulusta 
enkä tuntenut ketään kun tänne muutin, mutta fuksisuunnistuksesta saadut kaverit ovat 
mukana edelleen ja samassa porukassa viimeksi harjoitustyötä koodailtiin viimeyönä.   

Siitä  syystä  kannattaakin  tulla  tervetulotilaisuuteen,  killan  omaan 
fuksitilaisuuteen  ja  viimeistään  fuksisuunnistukseen.  Eikä  kannata  jännittää  jos  ei 
joukkuetta  löydy,  paikan päältä  varmasti  joku joukkue kaikille  löytyy,  OLuTilla  ei  jätetä 
ketään ulkopuolelle 

Tervetulotilaisuudessa nähdään ja hihasta saa tulla nykimään jos on huolia ja 
murheita! Opiskelujen alkua odotellessa OLuTtiin voi käydä tutustumassa lisää osoitteessa 
www.olut.oulu.fi.

Hyvää opiskeluiden alkua ja tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Tommi Portti
Puheenjohtaja, Oulun Luonnontieteilijät
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PSMS

PSMS on tietenkin lyhenne Pohjois-Suomen maantieteellisestä seurasta, joka on 

perustettu jo vuonna 1963. Elikkä perinteitä löytyy! Seuran tehtäviin kuuluu ensinnäkin 

maantieteilijöiden ja muiden lähitieteiden edustajien yhteistyön edistäminen sekä toiseksi 

kahden tieteellisen sarjan (Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja) 

julkaiseminen. Näistä PSMS:n julkaisuista on muutes sitten 20%:n alennus kaikille 

jäsenille! 

Atlas oli vielä hetki sitten PSMS:n alajärjestö, mutta nykyisin tiet ovat 

eronneet. Paitsi että PSMS:n hallituksessa on edelleenkin Atlaksen edustaja, joten 

opiskelijoiden tarpeet otetaan järjestössä edelleen huomioon. PSMS silloin tällöin tukee 

myös Atlaksen toimintaa ja pyrkii itsekin osallistumaan tapahtumiin, kuten ekskursioille. 

PSMS järjestääkin parin vuoden välein ekskursioita, joihin kaikki opiskelijat ovat 

lämpimästi tervetulleita. Tänä vuonna ekskursio suuntautuu Baltiaan ja Kaliningradiin. 

Ekskursiot ovat tietenkin kaikille PSMS:n jäsenille edullisia. Seura pitää myös 

esitelmätilaisuuksia maantieteeseen liittyen. Yksi näistä tilaisuuksista on kolmen vuoden 

välein pidettävä Nordia-päivä.

Kun tuossa jo jäsenyyttä mainostin, niin pitää todeta, että opiskelijoille se 

maksaa vuodessa vaivaiset seittemän euroa. Jäsenetuihin kuuluu myös vuosittain 

julkaistava Yearbook, josta löytyy mm. pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden 

mielenkiintoisia englanninkielisiä artikkeleita. Joten kaikki vaan liittymään jäseneksi ja 

mukaan seuran järjestämille matkoille ja muihin tilaisuuksiin! Niin ja jos haluat seurasta 

lisää tietoa, klikkailehan sivulle http://terra.oulu.fi/psms.htm.

Teija Länsipää

PSMS:n Atlas-edustaja
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European Geography Association 
for students and young geographers
www.egea.eu

Kerrottakoon heti alkuun kaksi varoitusta EGEA:n mahdollisista 
vaikutuksista:

1) Ajattelet, että kokeilet vain kerran, mutta jäät välittömästi koukkuun. Riippuvuus on kuitenkin 
äärimmäisen positiivista.

2) Kun sitten huomaat sukeltaneesi EGEA:n syövereihin, koet ankaraa katumusta niistä hukkaan 
menneistä päivistä ja tapahtumista, joihin olisit voinut osallistua, jos olisit  aloittanut heti kun 
sinulla oli siihen mahdollisuus.

Tämän jälkeen on turha vedota siihen,  ettei  sinua varoitettu  ajoissa.  Uutena fuksina voit 
kuitenkin välttää ainakin edellä mainitun katumuksen ja liittyä EGEA Ouluun heti syksyllä. 
Syksyllä  pienryhmäohjauksen  aikana  saatte  aiheesta  myös  lisäinfoa,  mutta  yritän  tässä 
tiivistää lyhyesti mistä on kysymys. 

Siis mikä EGEA?

EGEA on Euroopan maantieteilijöiden oma verkosto, jolla on tällä hetkellä toimintaa noin 30 maassa. 
EGEA:lla  on  sekä  virallisempi  että  vähemmän  virallinen  puoli,  joista  itse  olen  lähinnä  tutustunut 
jälkimmäiseen.  Asiallisille  henkilöille  kuitenkin  tiedoksi,  että  EGEA:n puitteissa  voit  mm. osallistua 
kongresseihin  tai  käydä  keskustelua  maantieteestä  ja  maantieteellisestä  tutkimuksesta  sekä  saada 
vinkkejä  oman alan töistä.  Tai  sitten voit  vain lähteä jonnekin ulkomaille,  pitää hauskaa ja  hankkia 
maantieteestä arkielämän tietoa ja kokemuksia.

 Itse olen ollut toiminnassa mukana 1,5 vuotta (eli opiskeluajasta ensimmäiset 1,5 vuotta 
meni  siltä  osin  hukkaan,  mitä  olen  katkerasti  katunut)  ja  suuntautunut  voimakkaasti  vapaa-aikaan 
painostaviin tapahtumiin.  Ensimmäinen tapahtuma oli  New Year Party Nijmegenissä Alankomaissa, 
toinen Italian Weekend, joka on toukokuun 08 lopussa ja kolmas New Year Party 08-09 Ylöjärvellä. 
Tapahtumat kestävät yleensä parista päivästä viikkoon ja tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua 
uusiin  ihmisiin  vähän  joka  puolelta  Eurooppaa.  Tutustuminen  helpottaa  paitsi  edullista  yöpymistä 
uusien kavereiden luona myös myöhemmin esim. vaihtoon lähtemistä tai miksei vakavasti yhteistyössä 
tehtävää kansainvälistä tutkimustakin. Epävirallinen puoli tarjoaa myös kokemuksia, jotka antavat hyvää 
vastapainoa joskus vähän kuivemmalta tuntuvalle opiskelulle. Kaikille halukkaille kertyy hyviä muistoja 
opiskeluvuosilta,  siitä  jo  Atlas  pyrkii  pitämään  huolen.  Toisille  meistä  kertyy  kuitenkin  myös 
hulvattomia ja erikoisempia EGEA-muistoja, joiden hankkiminen on täysin itsestä kiinni. Tarjolla on 
siis sekä hyötyä että etenkin hupia. Voiko enempää toivoa? 

EGEA Oulu on kaikille avoin ja ainakin toistaiseksi jäsenyyden saa kuka tahansa mantsalainen 

ilman jäsenmaksua. Jäsenyys avaa teille ovet kaikkeen EGEA:n toimintaan ja sen jälkeen vain oma 

aktiivisuus ja jossain määrin budjetti ovat rajana. Kallista touhua toimintaan osallistuminen ei tosin 

ole ja harvoin rahalle saa niin hyvää vastinetta. Esimerkiksi New Year Party Alankomaissa kesti 

neljä päivää ja maksoi 40e, mutta siihen sisältyikin sitten kaikki, eli ruuat, majoitus, ohjelma (mm. 
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sumopainiturnaus!) ja hyvä seura. Matkakulut joutuu kyllä yleensä maksamaan omasta pussista, 

mutta tavoitteena on jatkuvasti löytää tahoja, jotka tukisivat opiskelijoiden kansainvälistymistä, sillä 

opiskelijan hutera taloudellinen tilanne on usein suurin este/rajoite osallistumiselle. EGEA Oululla 

ei ole omaa hallitusta tai muuta turhaa pönötystä, vaan lähinnä kyse on vapaamuotoisesta 

puuhastelusta. 

Tällä hetkellä meitä on noin kymmenen hengen porukka lähdössä Saksaan vastavaihtoon heti kunhan 
saadaan ajankohta  sovituksi.  Vaihdot  toimivat  niin,  että  noin viikon reissuille  kerätään molemmissa 
maissa  porukka,  joista  ensin  toinen  vierailee  ja  toinen  toimii  isäntänä  ja  sitten  toisessa  vaiheessa 
toteutetaan sama toisinpäin.  Maaliskuussa meillä  oli  vieraina  12 saksalaista  egealaista  Münsteristä  ja 
Osnabrückistä,  jotka  seuraavaksi  puolestaan  majoittavat,  ravitsevat  ja  viihdyttävät  meitä.  Itse 
maksamme siis tulevalla vierailulla matkakulut Saksaan ja takaisin, matkamuistot ja ehkä jotain vapaa-
ajan virvokkeita. Ei kuulosta yhtään pahemmalta, vai mitä? :)

Mikäli toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä vaikka heti. Syksyllä ainakin nähdään!

Elli L.
EGEA- ja KV-vastaava
ellilesk@paju.oulu.fi

Münster & Osnabrück - Oulu. Ensimmäisen vaiheen osallistujat ja Lumi & Jää –seminaarin 
täydennysjoukot Oulangan kansallispuistossa. Kuva: Christian Korte
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Ei *@&%#, eikö luento ollutkaan GO101:ssä?! Missä ihmeessä on PR119?

Tämän tapainen mutiseminenhan on tavallista aina kun aloittelee opiskelua uudessa paikassa, eikö? 
Koska ei kuitenkaan ole kivaa selittää professoreille missä aikataulussa omat bussit kulkevat, niin 
tässä tulee pieni ensiapupaketti; HUOM ohje alkuinfoon!

Kaikenmoisten  paksussa  kirjeessä  tulleiden  papereiden  seasta  pitäisi  löytyä 
semmoinen viiva- ja neliösotkulta  näyttävä yliopiston kartta.  Etsipä siitä  maantieteen laitoksen 
kahvihuone, MN210.

Jos olitkin niin reipas että kaivoit kartan esille ja tutkailit sitä äskeisessä rivinvälissä, 
niin  ei  ihme  vaikka  huonetta  ei  löytyisi.  Se  nääs  sijaitsee  toisessa  kerroksessa  (minkä  näkee 
ensimmäisestä  numerosta)  ja  kartta  kuvaa  vain  pohjakerrosta!  Juuri  tuossa  kahvihuoneessa 
kuitenkin pidetään aloitusinfo, josta ei kannata edes myöhästyä, saatikka jäädä pois! Lähdetäänpä 
siis perusteista.

Kartan  keskellä  on  semmoinen  hajonneen  ympyrän  näköinen  juttu,  joka  koostuu 
luentosaleista  L1-L4 ja  Aularavintolasta.  Mantsan  tentit  muuten  pidetään  L4:ssä (Savonsalissa). 
Paksu polveileva luikerokäytävä yliopiston päästä päähän on Väylä, ja se onkin jotain kilometrin 
mittainen  pääkatu,  jonka varrelta  löytyy  pari  kirjastoa,  kahviloita,  ravintoloita  ja kauppoja.  Ihan 
kiva  käytäväksi.  Jos  satut  omistamaan  potkulaudan,  niin  se  kannattaa  heittää  mukaan 
muuttokuormaan.

Pylpyrän pohjoispuolella (Pääkirjastoon päin) ovat Oranssit naulakot, ja eteläpuolella 
Vihreät naulakot (voi tätä nimeämisen ihmeellisyyttä).  Paitsi että Vihreillä naulakoilla pidetään 
milloin mitäkin messuja ja myyjäisiä, niin niiden takaa pääsee oranssiseinäiselle käytävälle, joka 
seinässä olevan kyltin mukaan on Fysiikankatu. Etene rauhassa käytävää eteenpäin. Vasemmalla 
(etelään  päin)  näkyy  fysiikan  opetuslaboratorioita,  niiden  käytäviä  voi  käyttää  oikaisuun,  ja 
käytävää eteenpäin pääset Atlaksen kiltahuoneelle. Nyt kuitenkin avaa oikealta puolelta ovi, jonka 
kohdalla seinässä on pienehkö keltainen ”J3”-kyltti. Katos, siellä on portaat. Nouse niitä toiseen 
kerrokseen, jolloin edessäsi olevan oven yläpuolella lukee ”Biofysiikka”. Kyllä, astu siitä ovesta. 
Älä nyt hukkaa ohjetta. Älä panikoi. Oven jälkeen  käänny vasemmalle, ja pujottaudu vihreästä 
ovesta käytävälle, joka on täynnä vihreitä ovia. Ne ovet eivät vie komeroihin, vaan kopperoihin. 
Anteeksi,  siis  työhuoneisiin.  On siinä pari  luokkaakin,  joissa  luultavasti  tulet  viettämään  aikaa. 
Käytävän  päässä  astu  taas  ovesta,  ja  käännähdä  oikealle.  Takanasi  oven  päällä  lukee 
_______aito_ Maantieteen laitos (kyllä vain, katso vaikka omin silmin). Kävele tätä käytävää, ja 
mennessäsi  vilkaise  oikealla  ikkunoista  näkyvää  kivipihaa.  Saatat  jo  nähdä  opasteen 
kahvihuoneeseen.  Juuri  ennen  kuin  kivien  ihastuttamana  tai  vaikeiden  sanojen  pyörryttämänä 
kävelet päin lasiovia,  käänny vasemmalle ja astu ovesta pienemmälle käytävälle. Huiskaise vielä 
tämän käytävän päähän. Olet perillä. Yritä osoittaa pohjoiseen.

...vaihtoehtoisesti voit nousta K4-portaikkoa, mutta ei siitä sen enempää.

Jos kaikki kirjaimet ja portaikot saavatkin nyt pään pyörälle, niin ei huolta, se helpottaa nopeasti 
sitten  syksyllä.  Seinien  värit  kuulemma  olivat  joskus  tiedekuntien  mukaan  lajitellut,  mutta 
uudelleenjärjestelyn jälkeen se ei enää pidä paikkaansa. Vessojen ovet ovat usein punaisia.
Mantsan  aula  on  K-oven  luona,  siis  humanistisesta  päädystä  katsoen  yliopiston  perällä.  Sieltä 
löytyvät salit GO101 ja MN101, geologian museo ja tietysti Atlaksen ilmoitustaulu! (Samoin koko 
joukko muita ilmoitustauluja) Siellä kaikki ovet ovat punaisia. 

(PR119 muuten löytyy, kun L4:n vierestä lähtee kohti V-ovea, ja sitten katsoo kylteistä mistä ovesta 
pitää mennä poikkikäytävälle. Yleensäkin kyltit auttavat, välillä jopa yllättävän paljon.
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Ruokajuttu

Uusien fuksien on syötävä. Syöminen tapahtuu usein yliopistolla, koska etenkin 
fuksit viettävät siellä pitkiä päiviä. ;) Tässä jutussa käsitellään siis Linnanmaan 
kampuksen tärkeimpiä ruokapaikkoja ja muuta vastaavaa. Ruoka maksaa 2,50 €, ja 
siihen sisältyy pääruoka (niitä on monia vaihtoehtoja, jopa kasvisruoallekin yleensä), 
leipää, salaattia ja maito tai vesi. Ruoan tuohon hintaan saa näyttämällä 
opiskelijakorttia, jossa on voimassa oleva lukuvuositarra. Joitain ruokia saa 
halvemmallakin, esim. jotain kasviskeittoja. Päivittäiset ruokalistat ovat yleensä 
vähintään osittain samoja kaikissa perusruokaloissa.

Yliopiston eteläpäässä (mantsalaisia kun ollaan niin ehkä on helpointa suunnistaa 
ilmansuuntien mukaan) on Kastari. Se on vähän semmoinen hienompi paikka, jossa 
on ihan mukavat tuolitkin. Siellä käy enemmän proffia ja muita vastaavia, sekä 
yliopistolle tulleita vieraita. Saa sinne mennä muutkin, saman hintaista se ruoka on 
kuin muuallakin. Täällä käy myös paljon tietojenkäsittelytieteilijöitä. 

Kastarista hieman pohjoiseen päin on Discus. Tämä on se ruokapaikka johon 
kannattaa mennä, jos on geologian luennolla iskenyt silmänsä johonkin 
geologipoikaan. Geologien lisäksi Discuksessa käy muita luonnontieteilijöitä ja 
jonkin verran teekkareita. Discuksesta voi ostaa myös pullaa ja vastaavaa, jos alkaa 
pullahammasta kolottamaan. 

Kun siirrytään pykälä pohjoisemmaksi, tulee vastaan Aularavintola, jonne pääsee 
menemällä portaat alas suurien L-salien läheisyydessä. Tätä ei voi olla huomaamatta, 
sillä tämä on kooltaan suurin ruokapaikka Linnanmaalla. Aularavintolassa on myös 
Wokkipaja ja Salaattibaari. Näistä saa ostaa hieman kalliimmalla vähän ”parempia” 
ruokia, eli toisin sanoen vähän monipuolisempia ja mielikuvituksellisempia. 
Wokkipajasta vaikkapa esimerkkinä tämä: valkoviinissä haudutettua siikaa, 
röstiperunoita ja pinaattikastiketta. Salaattibaarista saa ottaa ison salaatin, tai pienen 
salaatin ja uuniperunan (esim. uuniperuna ja tonnikalamajoneesia tai tomaatti-
chilituorejuustoa) tai jonkin muun vaihtoehdon mitä on tarjolla. Eikä tuo pieni 
salaattikaan kyllä mikään hirveän pieni ole. Wokkipajan ja Salaattibaarin ruoat 
maksavat noin puolet enemmän kuin tavallinen ruoka, mutta on se sen arvoista! 
Aularavintolassa (sisältää siis myös Wokkipajan ja Salaattibaarin) käy monenlaista 
porukkaa. 

Aularavintolan yläpuolella on Aulakahvila. Sieltä saa kahvia, pullaa, limukkaa yms. 
Jos ostaa usein luennolle take away -kahvia, kannattaa pyytää leimakortti tiskiltä. 
Kun on kerännyt leimoja riittävästi, saa yhden kahvin ilmaiseksi. Kätevää. Tämä on 
ihan hyvä paikka myös tulla pullakahville jos on liikaa aikaa. 
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Pohjoisemmaksi mentäessä ja siirryttäessä kriittisen rajan toiselle puolelle (eli 
mentäessä uudelle puolelle, ts. humupäätyyn eli humanistipäätyyn) tulee vastaan 
ensimmäiseksi Julinia. Tämä on ihan hyvä paikka, täältä saa usein pitsaa, niin että 
kokki tekee sen vasta kun tilaat sen. Hyvää on. Juliniassa on myös mongolialainen 
pöytä (tämä ei ole vitsi :D). Kuulemma tosi herkullista ruokaa on, kannattaa siis 
testata. Taas nämä pitsat, mongolialaiset ym. erikoiruoat maksavat jonkin verran 
enemmän kuin normiruoka. Tässä paikassa on humanisteja yms. ja bilsalaisia myös 
paljon. 

Eteenpäin mentäessä (hieman ehkä jopa koilliseen tai itään) tulee vastaan Snellmania. 
Tämä on lähinnä humanistien ja kasvatustieteilijöiden kansoittama. Tästä minulla ei 
olekaan oikeastaan mitään sanottavaa. Tänne asti kannattaa varmaan lähteä 
kävelemään vain jos ruokalistalla on jotain todella hyvää mitä ei muualla ole. (toim. 
Huom! Torstaisin Snellmaniassa on aina pizza-päivä! Erittäin hyvä syy kävellä sinne 
asti kerran viikossa :) )

Jos haluaa tsekkailla ruokajuttuja netistä, etsikää yliopiston sivuilta Uniresta. 

Ja vielä loppuun tälläisiä Unirestan ruokalistojen käännöshelmiä. :)

aurinkokiisseli = apple kissel
maksalaatikko = liverbox

hernesosekeitto = purée bea soup
kiisseliä ja kermavaahtoa = syrup with whipped gream

norjalaista kalakeittoa = norwage fish soup
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Lintubongausta

Kesän tultua Suomeen, myös 
muuttolinnut ovat saapuneet 
ilostuttamaan katukuvaamme, 
tässä siis opas maantieteilijöille 
lintujen bongaukseen. Olkaahan 
silmät tarkkoina kesän eri 
riennoissa; baareissa, patiolla 
taikka piknikille!

Kottarainen: Punakka, lihava ja känninen yli 
kolmekymppinen  nainen,  joka  on 
miesjahdissa  vaikka  väkisin.  Saalista  on 
saatava millä hinnalla tahansa!

Varpunen:  Pikkulintu,  joka  sirkuttaa 
urospuolisille  linnuille.  Juoruaa  kaikki 
lajitoveriensa  sekä  muidenkin  liikkeet 
eteenpäin.  Tekee  kaikkensa  tullakseen 
huomatuksi. 

Tukkasotka:  Ylipyntättyjä  otuksia,  jotka 
käyttävät  liikaa  aikaa  kuontalonsa 
ehostukseen.

Lokki: Kyylää varattuja miehiä. Tyttöystävän 
kääntäessä  selkänsä,  lokit  iskevät  kiinni 
makupalaan erittäin röyhkeästi. 

Pulu: Liikkuvat  parvissa.  Nättejä,  viattoman 
näköisiä  tyttöjä,  jotka  tekevät  kaikkensa 
saadakseen  palan  pullaa,  eli  miestä. 
Viattomuus pettää, koska oikeasti pulut voivat 
olla todella ärsyttäviä pyöriessään jaloissa.

Korppikotka: Saalistaa  väsytystaktiikalla. 
Odottaa,  että  saalis  on  sammumaisillaan  ja 
hyökkää  vasta  sitten.  Myös  raadonsyöjänä 
tunnetaan. 

Harakka: Nelikymppinen,  ylimeikattu 
nainen, joka laulaa aikuista naista lähiräkälän 
karaokessa.

Kurppa: Viisissäkymmenissä oleva henkilö, 
joka ei tajua, että parhaat päivät menivät jo 20 
vuotta sitten. 

Kanahaukka:  Mieshenkilö,  joka  väijyy 
yläilmoissa  ja  hyökkää  salamannopeasti 
sopivan saaliin nähtyään. 

Ilolintu: Yön saastainen harakka. 
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