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Pääkirjoitus
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 lehen 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 alakuun 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 sivuainevalinnoista.
Niin ja kuka mää sitte oon? Moisalan Kati terve, ja oon tämän Mantsa-lehen päätoimittaja.
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 saaha.
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
muihin opiskelijoihin! Erittäin lämpimästi haluan myös
suositella Atlaksen omaa kiltahuonetta, joka ainaki
meikäläiselle on koko yliopiston rakastettavin paikka.
Sinne voi aina mennä hengaileen ja keitteleen kahavia 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 käytävillä, tai jossain muualla!
Vinkkinä myös: osaan porukasta pääset tutustuun vaikka
ja heti, kun vaan saavut Atlaksen irc-kanavalle (#atlaskilta
@ IRCnet)! Tervetuloa huuteleen siis sinnekki :)
lepposta syksyä toivottelleepi,
Kati Moisala, Mantsa-lehden päätoimittaja
moiskati@paju.oulu.fi
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Hyvät nuoret Maantieteilijät
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopistoon Maantieteen laitokselle!
Olette läpäisseet erittäin tiukan seulan päästessänne aloittamaan maantieteen opiskelut, sillä
vain vajaa viidennes pääsykokeisiin osallistuneista voitiin hyväksyä opiskelijoiksi. Lukioaikainen
ahkerointi on palkittu, eikä uutteruutta kannata unohtaa jatkossakaan.
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 alojen lisäksi pääsette heti pohtimaan myös sivuainevalintoja. Niiden suhteen
laitos saattaa olla joustavin kaikista yliopiston yksiköistä. 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. Älä
kuitenkaan luota kaverin valintoihin vaan omiisi! Opiskelu maantieteen laitoksella tarjoaa paljon
mahdollisuuksia mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaista vastuuta omien opintojen
suunnittelusta ja suorittamisesta.
Vuoden 2010 elokuusta lähtien maantieteessä on vain yksi koulutusohjelma ja viisi eri
maantieteen alaa aiemman kahden koulutusohjelman sijaan. Ns. modulimallin tavoite on
tarjota opiskelijoille vapausasteita maantieteen eri alojen opintojen suorittamiseksi. Viimeistään
FM-vaiheessa tulette huomaamaan, että maantiede on mahdollisuuksien tieteenala!
Muistakaa myös vanha periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’. Aina kannattaa kysyä heti laitoksen
henkilökunnalta epäselvistä opiskeluun liittyvistä asioista. Huhuilla on tapana kasvaa ja asiatkin
muuttuvat, pahimmillaan lähes päinvastaisiksi.
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. Maantieteen laitoksella on vajaa 20 omaa kohdetta, mutta osana Oulun
yliopiston vaihtojärjestelmää yli 100 kohdetta, lähes kaikkialle on mahdollista päästä vaihtoon
opiskelemaan.
Vuosi 2010 on opiskelijajärjestö Atlaksen 25-vuotisjuhla. Päivä- ja iltajuhla pidetään 25.
lokakuuta. Näin teillä avautuu hieno mahdollisuus osallistua opiskelijaelämän riemuihin heti
alusta lähtien. Muutenkin Atlas on teille erittäin tärkeä. Sen jäsenet ottavat teidät lämpimästi
vastaan järjestäen erilaisia tapahtumia heti opintojen alussa ja myöhempinä vuosina. Ottakaa
koppi vastaan ja osallistukaa aktiivisesti sen toimintaan! Atlas on huomioinut myös vaihtoopiskelijat hienolla tavalla vastaan, osaksi opiskelijayhteisöä. Lämmin kiitos Atlakselle!
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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.
Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä ja siihen liittyvää
opiskelijaelämää!
Monet sanovat yliopisto-opiskelun
olevan elämän parasta aikaa. Käyttäkää mahdollisuus
hyväksenne.
Jarmo Rusanen
Professori, maantieteen laitoksen johtaja
jarmo.rusanen@oulu.fi

________________________________________________________________________

Opinnot alkavat – Olethan valmis?
Yliopistoon hakeneen ja opiskelijaksi hyväksytyn elämä muuttuu tänä syksynä. Te
muutatte kenties uudelle paikkakunnalle, tapaatte uusia ihmisiä ja aloitatte uuden
elämänvaiheen. Siihen liittyy läheisesti Maantieteen laitos ja meidän tarjoamme opetus.
Teille jaetaan nyt syksyllä paljon tietoa opintojen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä
opiskelijaelämästä yleensä. Kaikkea tietoa ei voi omaksua hetkessä ja kerralla.
Kuunnelkaa silti tarkasti mitä oivalliset pienryhmäohjaajat teille kertovat. Lukekaa myös
tämän Mantsa-lehden numero huolella läpi ja säilyttäkää tämä lehdykkä tallessa.
Opinnot on kuitenkin syytä saada sujuvasti käyntiin. Tässä sinua auttavat laitoksen
opinto-opas sekä ilmoitustaulut. Myös laitoksen webbi-sivuilla on ajankohtaista infoa
opinnoista. Maantieteen laitoksella ensimmäisen vuosikurssin opiskelu on järjestetty
siten, että opinnot lähtevät käyntiin varsin kurssimuotoisesti ja ohjatuksi. Osalle teistä
tämä on jo tuttua lukioajoilta.
Maantiede on laaja tieteenala. Opintoihinne liittyvät sivuaineopinnot ovat myös tärkeitä.
Keskustelkaa näistä asioista pienryhmäohjaajienne kanssa. Myös laitokselle luotu
Omaopettajajärjestelmän kautta saatte hyödyllistä tietoa maantieteen opintoja tukevista
sivuaineista.
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Syyskuun
1.
päivä
järjestettävässä
Maantieteen
laitoksen
esittelyja
tervetulotilaisuudessa tapaatte pääosan opettajakunnasta. Syksyn aikana teille pidetään
pienryhmäohjausta, joissa monet asiat täsmentyvät. Niiden myötä opintojen sisällöt sekä
opetushenkilökunta tulee teille tutuksi.
Jokainen uusi opiskelija laatii Henkilökohtaisen Opintosuunnitelman, jota kutsutaan
nimellä HOPS. Siihen merkitään teidän oma opintopolkusuunnitelma, jotka pitkin
suunnistatte ensin kandidaatin tutkintoja ja myöhemmin maisteriksi.
Maantieteen laitoksella on myös vireää opiskelijavaihtoa ulkomaille. Ulkomailla
opiskelija onkin hyvin suosittua ja yhteistyökumppaniyliopistoissa suoritetut opinnot
sopivat myös meidän opinto-ohjelmaamme. Vuosi ulkomailla ei siis viivästytä opinnoissa
edistymistä ja valmistumista. Keskeisimmät vaihto-ohjelmamme ovat Erasmus, NordPlus
ja ISEP. Lisäksi maantieteen opiskelijoilla on
mahdollisuus opiskella Afrikassa ja EteläAmerikassa.
Opintojen suunnittelussa, aikatauluasioissa sekä
esim. sivuaineasioissa voitte kääntyä myös
amanuenssin puoleen. Amanuenssi toimii
laitoksella vähän kuin tuotannonsuunnittelija,
jonka tehtävä on huolehtia siitä, että
opiskelijoiden opinnot etenevät HOPS:n mukaan
ja
että
uudet
opiskelijat
pääsevät
mahdollisimman sujuvasti mukaan opintoihin.

Tervetuloa kaikille
syyskuussa tavataan!

uusille

Topiantti Äikäs
Maantieteen laitoksen amanuenssi
laitoksen kv-koordinaattori
topiantti.aikas@oulu.fi
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opiskelijoille,

Puheenjohtajan tervehdys
Onneksi olkoon vielä kerran hyvästä suorituksestasi pääsykokeissa ja hyvästä valinnastasi tulla
opiskelemaan maantiedettä Suomen pohjoisimpaan maantieteen laitokseen! Laitoksemme on
pieni ja mukava ja tulet huomaamaan sen, että suurin osa meistä lähes tuntee toisensa tai ainakin
tietää toisella puolen yliopistoa kohdatessaan, että mantsalainenhan siinä menee. On todella
mukavaa saada tutustua sinuunkin, uusi fuksi – tervetuloa joukkoon!
Syksy tuo elämääsi paljon muutoksia ja uutta tietoa, mutta ota rauhallisesti, asiat kyllä
selkenevät matkan varrella. Pienryhmäohjaajasi auttaa sinut alkuun akateemisella urallasi,
opastaa läpi yliopiston sokkeloisten käytävien ja on aina valmis vastaamaan kysymyksiisi. Hän
on juuri sinua varten. Me kaikki olemme joskus olleet täällä sen ensimmäisen päivän ja
päästämme pyörällä, mutta nyt osaamme navigoida sujuvasti erilaisten maamerkkien, kuten
vihreiden

naulakoiden,

Telluksen,

aularavintolan

ja

kiltiksen,

välillä.

Luentosaleista

puhumattakaan.
Käsissäsi oleva Mantsa-lehti on maantieteen opiskelijoiden oma lehti, johon myös sinä
saat kirjoittaa – se on jopa suotavaa. Oma opiskelijajärjestömme on Atlas, joka muun muassa
järjestää bileitä, illanistujaisia, tapahtumia ja toimii kaikin puolin edistääkseen parempaa
opiskelijaelämää. Olet erittäin tervetullut mukaan toimintaan, uusia ja innokkaita toimijoita
tarvitaan aina! Ensimmäinen järjestämämme tapahtuma, jossa tulet tapaamaan nykyisen
hallituksen minut mukaan lukien, on Vulcanalia-etkot 8.9. Vulcanalia on tapahtuma, joka aloittaa
lukuvuoden aherruksen koko yliopiston yhteisillä menoilla. Lokakuun 15. päivä on puolestaan
oma juhlapäivämme, sillä juhlimme Atlaksen 25-vuotista taivalta yhdessä opiskelijoiden,
alumnien (jo valmistuneet ”opiskelijat”), professorien ja laitoksen henkilökunnan kanssa.
Juhlapuvut esiin siis! Tätä ja paljon muuta
on opiskelijaelämä mantsalla.

Haluan

toivottaa

sinut

vielä

kerran

tervetulleeksi joukkoomme, toivottavasti
matkasi

akateemiseen

maailmaan

on

antoisa ja mielenkiintoinen!

Miia Mikkonen
Puheenjohtaja, Atlas ry
mikkmiia@paju.oulu.fi
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Atlas ry:n hallitus 2010
Puheenjohtaja, EGEAVastaava
Miia Mikkonen
miiamikk@paju.oulu.fi

Varapuheenjohtaja
Veera Juntunen
veerajun@paju.oulu.fi

Sihteeri
Marjo Hokkanenen
marjohok@paju.oulu.fi

Rahastonhoitaja,
Mantsa-lehden varapäätoimittaja
Sari Jylhä-Ollila
Sarijylh@paju.oulu.fi

Tiedotus- ja kv-vastaava
Milla Miettinen
millamie@paju.oulu.fi

Huvi-, Excu-, sekä
kulttuurivastaava
Marja Manninen
marjaman@paju.oulu.fi

Huvi- ja Excuvastaava
Ida Viinikka
idaviini@paju.oulu.fi

SoPo-, ympäristö-, sekä
PSMS-vastaava
Mari Eskelinen
marieske@paju.oulu.fi

KoPo-vastaava
Ruusa Degerman
ruusadeg@paju.oulu.fi

Urheiluvastaava, MantsaLehden päätoimittaja
Kati Moisala
moiskati@paju.oulu.fi

OLuT-vastaava
Kirsi Kananen
kirsikati@paju.oulu.fi
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Webmaster
Antti Nousiainen
anttinou@paju.oulu.fi

Moro vain kaikille!
Olen Kiutun Mikko ja yksi ensi syksyn pienryhmäohjaajista. Ikää on kertynyt pari
kymmentä ja siihen vissiin jo pari vuotta päälle, eli sen minkä olen mantsaa opiskellut.
Aloitan siis syksyllä kolmannen vuoden mantsan leirissä. Kotoisin olen alun perin
pienestä pitäjästä Oulun pohjoispuolelta, mutta Oulussa oon suurimman osan historiastani
vanhentunut.
Mantsa imaisi minut mukaansa jo lukiossa. Oikeastaan tuolloin en ollut varma,
tuleeko musta biologi vai mantsalainen, mutta loppujen lopuksi hain vain mantsalle ja
tänne olen jäänyt. Harmittanut ei ole kertaakaan, päinvastoin monesti olen ollut
päätökseeni erittäin tyytyväinen. Mantsasta löytyy hirveästi mielenkiintoisia suuntia ja
kursseja. Eniten on napannut luonnonmantsa, johon olen myös suuntautunut. Olen siis
luonnonmantsaan suuntautunut aineenope ;) Luonto on oikeastaan kiinnostanut aina, ja se
näkyy etenkin harrastuksista: retkeily, pinnanmuotojen tutkailu, rantabongaus, kalastus..
Oulussa etenkin Ainolanpuisto ja Hietasaari ovat hyvää bongausmaastoa, ja sieltä minut
saattaakin löytää pari kertaa vuodessa katselemassa lasikaukoputken läpi.. Lisäksi urheilu
löytää tehokkaasti tiensä vapaa-aikaani.
Sivuaineina luen biologiaa ja geologiaa, ja ympäristösuojelun paketti on työn alla.
Hieman (yksi kurssi =)) on tullut käytyä
myös kemiaa aineenopettajan opintoja
varten. Enemmänkin sivuaineita on
suunnitteilla, mutta aikataulusyistä ne
saattaa
jäädä
epämääräisiksi
ajatuskartoiksi oman pääkopan sisälle.
Luonnonmantsan,
biologian
ja
geologian kursseilla käydään läpi
oikeastaan kaikkea luontoon liittyvää
maapallon synnystä solukoiden ja
mineraalien tunnistukseen. Sokerina
pohjalla ovat kenttäkurssit, jotka ovat
ikimuistoisia kokemuksia (se mitä niistä
muistaa..) Ja koska maantiede on
pääaineena, tulee kursseja käydä myös
kulttuurimantsasta,
paikkatietojärjestelmistä, aluemantsasta,
ruotsista,
tilastotieteestä…
Ehkä
suurimpana erona lukio-opintoihin on
oma vastuu, mitään ei saa valmiina
käteen vaan asioista on otettava itse
selvää, ja huolehdittava että hommat
hoituu ajallaan. Alkuun jotkin kurssit
voivatkin tuntua hieman työläiltä, mutta niistä kyllä selviää kun opiskelutekniikat
kehittyy ja tietomäärä lisääntyy. Ja kun vauhtiin on päästy, niin mikäs siinä mennessä!
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Porukkahenki mantsalla on huippu. Opiskelijaelämä kaikkine herkkuineen
mantsaporukalla on jotain mitä ei muualta löydy! Onnittelut kaikille fukseille pääsystä
mantsalle ja tervetuloa suloiseen joukkoomme!
Pienryhmäohjaaja Mikko,
mikkokiu@paju.oulu.fi
ps. Multa saapi tulla kysymään ihan vappaasti ihan mitä vaan, vaikkapa luonnonmantsaan
tai opettajalinjaan liittyen. Ja saapi tiedustella asioita jo etukäteenkin s.postilla! Oulun
katuja ei kantti kysellä, oululaisena en ossaa niitä kuitenkaan neuvoa.. ;-) Syksyllä
nähdään!
________________________________________________________________________
Helileijaa!
Meikä on Heikki Konu, 22-vee ja ensi syksynä ehkä just sun pienryhmäohjaaja! Kotoisin
olen Suomen Comptonista eli Kemptonista (aka Kemi). Kolme vuotta on tullut mantsaa
tahkottua ja opiskelu(elämä) tuntuu maistuvan edelleen hyvin. Syynä maantieteen
opiskeluun pidän karua ja virikkeetöntä ympäristöä, jossa ainoana ilonpilkahduksena
olivat Phileas Foggia sisältäneet kuluneet vhs-kasetit ja niiden tuoma mittaamaton lohtu.
Joo ja kovasti olisin suuntautumassa suunnittelumaantieteeseen vai-mikä-se-nyt-nykyäänon aluekehitys ja – politiikka. Kuulostaa aika pahalta ja sievältä varmaan, mut se on ihan
jepa. Eikä teidän kannata näistä suuntautumisista repiä stressiä vielä, sillä päätöksellä ei
oo mitään kiirettä ja johdantokurssien jälkeen yleensä huomaa että mikä noista hommista
nappaa vai naappaako mikään. Aluksi suosittelisinkin tutustumaan ihmisiin ja
opiskelijaelämän hienouteen, koska elämästä kuuluu nauttia. Meillä mantsalla porukka on
kuitenkin rennon letkeetä, niin että kaikille varmasti löytyy hengenheimolaisia ja BFF:iä.
Mulla on tähän asti sivuaineina ollut mm. matkailua, sosiologiaa ja jostain syystä
geologiaa. Varmaan käyn vielä tilastotiedettä ja
ehkä jotain taloustieteen puolelta, jos sitä vaikka
pääsisi joskus johonki töihin mistä saa hyvin
pätäkkää. Senhän takia tässä on kouluja käyty;)
Eikä tästä opiskelusta tai sen vaikeudesta kannata
hirveästi huolehtia, aluksi on vaan kohtuu
särmänä ni homma lähtee rullaamaan varmasti
hyvin. Meikällä ainakin yllätti yliopistossa
koulun penkillä istumisen vähyys, kun oli
lukiossa tottunut niihin kahdeksasta neljäänpäiviin. No jääpä enemmän aikaa rillutteluun.
Jes mut nyt en jaksa alkaa mitään romaania
kirjoitteleen ni palataanpa ensi syksynä asiaan ja
räjäytetään sitten lukuvuosi kunnolla käyntiin!
Heikki
konuhe@paju.oulu.fi
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Hellou! Olen Ida Viinikka, 21-vuotias likka puukkojunkkareiden kehdosta EteläPohjanmaalta. Tulevana syksynä aloitan kolmannen opiskeluvuoteni Oulussa ja mantsan
laitoksella – aika on mennyt aivan siivillä! Tuntuu että olisin vasta viime viikolla
roudannut valtavan muuttokuormani Tuirassa sijainneeseen kaksiooni ja aloittanut
haahuilun yliopiston käytävillä. Haahuilua harrastan tosin vieläkin, mutta nykyinen
kämppäni sijaitsee keskustassa, ainakin tällä tietoa.
Maantieteen saralla olen suuntautunut luonnonmantsaan ja tätä päätöstä en ole katunut
kertaakaan. Jos joku olisi neljä vuotta sitten sanonut että tänä päivänä tykkään oikeasti
kävellä metsässä ja bongata elukoita ja kasveja, olisin luultavasti nauranut sen sanojan
pihalle. Minusta piti tulla leipuri-kondiittori ja oman yrityksen omistaja, mutta sen sijaan
olenkin jotain mitä teinivuosina olisin kutsunut lähinnä ”viherpiipertäjäksi”. Olen
kuitenkin edelleen sen verran tuuliviiri että en voi vannoa olevani tälläkään alalla lopun
elämääni. Pidän ajatuksesta että voin tehdä sitä mitä milloinkin todella haluan.
Opiskelijaelämä on siis maistunut toistaiseksi oikein hyvin, erityisesti sen oheistuotteet
(lue: biletys). Olen silti myös ihan opiskellutkin ja haalinut jopa pari sivuainetta. Tällä
hetkellä työn alla ovat biologia, geoinformatiikka sekä geologia, haaveissa
tietojenkäsittely, historia ja englanti. Haluaisin myös aineenopettajaksi, mutta ne ovet
eivät ole ainakaan toistaiseksi auenneet. Onneksi tässä on kuitenkin vielä vuosia aikaa.
En ajatellut edes pyrkiä valmistumaan tavoiteajassa (5 vuodessa), sillä yliopistossa on
ihan liian paljon sellaista jota haluaisin oppia. Ja sitä paitsi, nautin opiskelijaelämästä niin
paljon että tästä on vaikea luopua!
Tähän loppuun pitäisi ehkä vielä mainita Atlas, meidän ikioma kiltamme, jonka
hallituksessa minäkin nyt toimin (vaikka fuksivuotena vannoin pyhästi etten ikinä
sotkeentuisi mihinkään sellaiseen). Ajauduin huvi- ja excursiovastaavan hommaan, eikä
ole harmittanut. Bileiden järjestäminen on
hauskaa ja mantsalaiset ovat kunnostautuneet
hyvin osallistumisen suhteen. Ensi syksynä
olevat kiltamme 25-vuotisjuhlat aiheuttavat
minulle jo kovasti harmaita hiuksia, mutta
eiköhän kaikki mene aivan nappiin – tai
ainakin sinne päin – juhlien lähestyessä.
Myös teillä fukseilla on tärkeä rooli juhlan
onnistumisessa, mutta siitä lisää sitten
syksyllä ☺
Olen äärettömän kova puhumaan ja tämänkin
tekstin pitäminen inhimillisen pituisena on
työn ja tuskan takana, joten ehkä on parempi
lopettaa aivan suosiolla tähän. Näemme siis
kaikki
syksyllä
tervetulotilaisuudessa!
Hakekaa jätskit ja nauttikaa kesäpäivistä,
syksyllä aloitetaan sitten kunnon tohinalla! ☺
Ida Viinikka
idaviini@paju.oulu.fi
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Hello alla!:)
Olen Essi-Maaria Puska, tulevan syksyn
neljännen vuoden mantsalainen ja yksi jäsen
huipusta pienryhmäohjaajatiimistämme. Täytän
tänä kesänä 22 vuotta ja kotoisin olen EteläPohjanmaalta, Kurikasta. Pohjoinen on vetänyt
puoleensa tätä lumilautailua rakastavaa tyttöä jo
lapsesta saakka ja olinkin erittäin tyytyväinen, kun
kutsu Oulun maantieteen laitokseen 400 km
kotikaupungista pohjoiseen kävi kolme vuotta sitten. En ollut koskaan käynyt
kaupungissa ennen pääsykokeita, mutta mielikuva alueesta oli minulla erittäin
positiivinen ja seikkailunhaluisena lähdin kokeilemaan millainen meno Oulusta löytyy.
Päähänpisto osoittautui loistavaksi ja olen viihtynyt niin kaupungissa kuin yliopistossa
enemmän kuin hyvin.
Pääaineena luen suunnittelumaantiedettä, joka vaihtuukin teidän aloitusvuotenanne
Aluekehitykseksi ja -politiikaksi. Yksi mahtavin juttu tässä mantsan opiskelussa on se,
että sivuaineita saa valita aineenopettajan suuntautumista lukuunottamatta tosi vapaasti.
Aluksi olinkin aika hukassa, mitä kaikkea haluan todella suorittaa, mutta loppujen lopuksi
kuvio selkiytyi. Sivuaineina opiskelen siis tällä hetkellä sosiologiaa, tilastotiedettä,
ympäristönsuojelua, matkailumaantiedettä sekä kieli, kulttuuri ja vietintä -opintoja
(KIEKUVI). Tulevaisuudessa aion suorittaa vielä yhdyskuntasuunnittelun
sivuainekokonaisuuden arkkitehtipuolella, ja jos aika riittää jonkun pätkän
kansantaloutta. Ennen sitä pitäisi kuitenkin kirjoittaa kandin työ ja käväistä puolen
vuoden vaihdossa keväällä 2011 Kanadassa, Vancouver Islandin yliopistossa.:)
Luonteeltani olen iloinen ja sosiaalinen. Harrastan lumilautailun ja kuntosalilla käymisen
lisäksi keramiikkaa ja Nia-tanssia. Lisäksi olen toiminut kaksi vuotta kiltamme Atlaksen
huvi- ja excursiovastaavana ja vuoden sihteerin pestissä. Suosittelenkin erittäin
lämpimästi osallistumaan kaikkiin Atlaksen järkkäämiin tempauksiin ja illanviettoihin sekä
hallitustoimintaan. Siellä tutustuu vanhempiin opiskelijoihin ja saa roppakaupalla uusia
tuttuja ja kavereita.
Kesällä aioin huhkia tutuissa tarjoilijan hommissa ensimmäistä kertaa Oulussa ja siinä
välissä ottaa kaiken ilon irti Suomen ihanista kesäilloista. Rentoa ja aurinkoista kesää
teille kaikille fukseille ja lämpimästi tervetuloa mantsan laitokselle! Syksyllä nähdään!
-Essi-Maaria
Ps. Jos kesän aikana tulee jotain kysyttävää, laitahan ihmeessä postia osoitteseen
essimaar@paju.oulu.fi.
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Oulun Luonnontieteilijät
-Nyt setä tarjoaa fukseille vähän olutta…äh… siis kertoo vähän OLuTista.

Olen kuullut huhua, että opiskelijaelämä on opiskelijan
elämän parasta aika ja itse vakaasti siihen uskonkin.
Oulun
Luonnontieteilijät
on
Oulun
yliopiston
luonnontieteellisen tiedekunnan eri ainejärjestöjen
kattojärjestö, jonka tehtävänä on järjestää jäsenistölleen
opiskeluun liittyvää ja liittymätöntä toimintaa luentosalien
ulkopuolella. Tällaista toimintaa on mm. syksyllä alkava
koodauskerho, fuksisuunnistus, erilaiset sitsit, vuosijuhlat
sekä erilaiset opiskelijan edunvalvontaan liittyvät asiat,
kuten
tiedekuntaneuvoston,
ylioppilaskunnan
edustajiston ja laitoksien kokouksien seuranta ja erilainen
käytäväkyttäys.
Mikäli kaikki menee niin kuin elokuvissa, kaikki fuksit
ovatkin saaneet minulta jo tiedekunnan kautta OLuTin esittelykirjeen, joten turha
sitä on enää tässä alkaa toistamaan, sen sijaan voitaisiin katsoa vähän syksyn
tapahtumia.
Viikon sisällä opiskelujen alkamisesta pidetään jo fuksikisat, joissa pienryhmät
kamppailevat oman kiltansa puolesta muita tiedekunnan kiltoja vastaan
leikkimielisissä, mutta haastavissa lajeissa. 15. syyskuuta on vuorossa
legendaarinen fuksisuunnistus, jossa fuksijoukkueet kiertävät erilaisia rasteja
suorittaen tiukkoja tehtäviä, loppubileet pidetäänkin sitten Onnelassa. Syksyn
aikana on myös luvassa akateemisia pöytäjuhlia, eli sitsejä, excursio(joskus
jostakin jonnekin), jalkapalloturnausta, jouluristeily ja Oulun Luonnontieteilijöiden
15v vuosijuhlat! Yleensä lisää tapahtumia myös keksitään suunnilleen lennosta ja
kaikkea jännää keksitään hyvinkin nopeaan tahtiin, ihan vain koska voidaan.
Tässä vaiheessa varmaan kannattaa tehdä selväksi se, että hyvin harvassa
tilanteessa pitää istua möllöttää kuin syylä nenänvarressa ja kovinkaan usein ei
kuivin suin tarvitse olla. Ei siis kannata pelätä sellaisia sanoja kuin kisat,
suunnistus, ruskaretki tai erilaisia työnakkeja, ne ovat poikkeuksetta olleet
hulvattomia settejä ja jokainen reissu lisää kaverimäärää.
Opiskelun ja erilaisiin tapahtumiin osallistumisen lisäksi suosittelen kaikille
lämpimästi ainejärjestötoimintaan hakeutumista. Yliopiston kattojen alla ei ole
parempaa tapaa tutustua ihmisiin, kuin toimia ainejärjestöjen ja kattokiltojen
parissa. Luottamustoimet myös näyttävät sangen kivoilta CV:ssä ja vastuullisista
ainejärjestötoimista voi saada nykyään myös opintopisteitä.
Törmäillään pian ja muistakaa osallistua OLuTin ja Atlaksen tapahtumiin!

Tommi Portti,Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät
p.s. Teillä mantsalla on kivoja tyttöjä ☺
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OYY?
Oulun yliopiston ylioppilaskunta eli OYY on jokaisen Oulun yliopistossa
opiskelevan opiskelijan etu- ja palvelujärjestö. Aloittaessasi opinnot yliopistossa,
liityt automaattisesti jäseneksi, sillä jäsenyys on lain mukaan pakollinen.
Mitä OYY tarjoaa?
Lukuvuoden alussa maksetaan ylioppilaskunnan jäsenmaksu, jolla saa käyttöön
jäsenedut ja opiskelijakortin. Jäsenyys takaa huokeat terveyspalvelut
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä (YTHS), ja korttia vilauttamalla on
oikeutettu alennukseen niin junassa, bussissa kuin useissa palvelualan
liikkeissäkin. Lisäksi saa käyttöönsä ylioppilaskunnan opiskelijakalenterin sekä
apua koulutus- ja sosiaalipoliittisiin ongelmiin.
MIten OYY toimii?
Edustajisto: ylintä päätäntävaltaa käyttää opiskelijoista koostuva 37-jäseninen
edustajisto, joka valitaan syksyisin parittomina vuosina.
Hallitus: Ylioppiaskunnassa toimii aina vuoden kerrallaan edustajiston valitsema
hallitus, joka käyttää ylintä toimeenpanovaltaa. Hallitus valvoo ylioppilaskunnan
etua ja tuo julki OYY:n kannan. Hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa,
esimerkiksi järjetövastaava on yhteydessä aine- ja harrastejörjetöihin ja järjestää
heille koulutuksia ja tapahtumia. Taasen sosiaalipoliittinen vastaava seuraa
tarkasti opiskelijapolitiikkaa, pysyy kartalla terveysasioista (YTHS), ravinnosta
(Uniresta) ja asumisesta (PSOAS) ja järjestää asiaan liittyviä tapahtumia.
Työntekijät: OYY:llä on 11 työntekijää, joista kuusi on sihteereitä, kolme on
töissä Ylioppilaslehdesä ja kaksi toimistossa.
Oulun Ylioppilaslehti: Ylkkäri on oululaisen yliopisto-opiskelijan oma lehti.
Jokaisen on mahdollista päästä kirjoittamaan lehteen.
http://www.oyy.fi/oulun-ylioppilaslehti/
Valiokunnat ja jaostot: Ylioppilaskunnan piirissä toimivat koulutuspoliittinen ja
sosiaalipoliittinen valiokunta sekä kulttuurijaosto, ympäristöjaosto, kv-jaosto ja
ESN-jaosto. Valiokuntien ja jaostojen kautta jokainen ylioppilaskunnan jäsen
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pääsee sanomaan mielipiteensä ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan järjestämään
toimintaan.
http://www.oyy.fi/aktiiville/

Lisää tietoa löydät Ylioppilaskunnan nettisivuilta: www.oyy.fi

P.S. Opiskelijan syksyn aloittaa OYY:n järjestämä lukuvuoden aloitustapahtuma,
Vulcanalia, johon kuuluvat järjestömessut yliopistolla sekä iltabileet
Kuusisaaressa. Vulcanalia on tänä vuonna 8.9.2010. Kaikki mukaan!

Aurinkoisin terveisin,
Veera Juntunen
Maantieteen opiskelija ja Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen vastuualueena
kansainväliset asiat ja sosiaalipolitiikka
veera.juntunen@oyy.fi

Atlaksen soutujoukkue kirkkovenesouduissa Wappuna 2010. Tiukan soututaistelun toinen osapuoli, OYY
voitti Atlaksen airon mitalla. © Annika Vilmi
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PSMS
-Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura
Pohjois-Suomen maantieteellinen seura eli PSMS on
maantieteen
(ja
sen
lähitieteiden)
harjoittajien
verkostoitumista edistävä seura. Sen toimintaan kuuluvat
erilaiset ohjelmatilaisuudet, opintomatkat ja julkaisut.
Seuran
johtokuntaan
kuuluu
matsan
laitoksen
henkilökunnan lisäksi Atlaksen tarjoama opiskelijajäsen. Atlas oli vielä vuoteen 2008 asti
PSMS:n alajaosto, ja yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.
Seuran jäsenyys maksaa opiskelijoille 7 euroa (muille 15). Jäsenyys oikeuttaa
osallistumaan/antaa alennusta seuran tapahtumiin ja matkoihin, ja jäsenille toimitetaan
säännöllisen jäsenkirjeen lisäksi myös laadukas NGP Yearbook (Nordia Geographical
Publications), jonka mallikappaleisiin voi tutustua kiltahuoneella. Jäsenyys oikeuttaa
myös 20 % alennukseen seuran muista julkaisuista, ja nyt liittyville opiskelijoille on
lisäksi luvassa haalarimerkki! Viimeisimmän tiedon mukaan jäseniä on nyt 53, joista
opiskelijoita 13.
Syksyllä 2009 seura järjesti kyselyn tominnan kehittämiseksi. 86 vastaajasta 31 oli
seuran jäseniä. Kyselyn mukaan tärkeimpiä syitä jäsenyyteen ovat identifioituminen
maantieteilijänä (72%) ja toiminnan tukeminen (50%). Kukaan vastaajista ei ollut
mukana ensisijaisesti julkaisualennusten vuoksi. Suurin osa vastaajista koki jäsenmaksun
sopivan suuruiseksi ja saavansa rahoille vastinetta. Vastauksissa toivottiin mm. 2-4
päivän ulkomaan matkoja lähikohteisiin ja 1-3 päivän kotimaanreissuja.
Lisätietoa ja liittymisohjeet löytyvät osoittesta http://terra.oulu.fi/psms.htm

Terveisin Mari Eskelinen
Atlaksen PSMS- (ja sopo- ja ympäristö-)vastaava 2010
marieske@paju.oulu
Kuva on peräisin seuran Romania-excursiolta vuodelta 2003.
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Atlas irkkaa
Atlaksella on oma irc-kanavansa (#atlaskilta @ IRCnet) ja mantsalaisten liittyminen
sinne on enemmän kuin suotavaa. Mikäli et kuitenkaan osaa irkata, tässä on lyhyet ja
ytimekkäät ohjeet tapahtuman suorittamiseen.
1. Yliopistossa monet käyttävät Irssiä, koska sitä voi käyttää tuomi.oulu.fi –
palvelimella. Tätä varten lataa ensin Putty
(http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html).
2. Latauksen jälkeen avaa ohjelma ja kirjoita seuraavat:
Host Name (or IP address): tuomi.oulu.fi
Port: 22
Saved sessions: Tuomi
3. Paina “save” (jotta et joudu laittamaan asetuksia enää uudelleen seuraavalla
kerralla) ja kaksoisklikkaa Tuomea.
4. Tumma näyttö avautuu ja siinä tulisi lukea teksti ”login as:”. Kirjoita tähän
kohtaan paju-tunnuksesi (eli sähköpostiosoitteen alkuosa, jonka saat koulun
alkaessa). Paina enter ja tämän jälkeen ”password:” –kohtaan kirjoita pajusalasanasi ja paina taas enter.
5. Jos teit kaiken oikein, ruudun alareunassa lukee ”tuomi: (~) (--) %”. Kirjoita sen
perään screen irssi ja paina enter.
6. Jälleen alareunaan ilmestyy teksti, tällä kertaa ” [(status)]”. Kirjoita sen perään
/server irc.oulu.fi ja paina enter.
7. Ruutuun ilmestyy nyt teksti ”Mode change [+i] for user -------” katkoviivojen
ollessa paju-tunnuksesi. Tässä kohdin voit liittyä haluamallesi kanavalle joinkomennolla eli vaikkapa: /join #atlaskilta.
8. Kun kanava aukeaa, voit puhua ihmisille vain kirjoittamalla ruudun alalaidassa
olevaan tekstikenttään.
Mikäli tallensit Puttyn asetukset kohdassa kaksi ja kolme osoitetuilla tavoilla, voit
jatkossa siirtyä irkkaamaan näin:
1. Avattuasi Puttyn kirjoita paju-tunnuksesi ja –salasanasi kohdan neljä mukaan.
2. Kun ruudussa lukee ”tuomi: (~) (--) %”, kirjoita sen perään screen –r.
3. Pääset selaamaan poissa ollessasi käytyjä keskusteluja ”page up”- ja ”page down”
–näppäimillä.

Lisää ohjeita irkkaamiseen löytyy netistä. Kaikkihan osaavat googlettaa ☺
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Vanha käpy kertoo lapsille elämän kylmät
faktat
On tullut aika, jolloin vanha käpy jättää kauniit puheet ja
korulauseet ystävyyden mieltä ylentävistä vaikutuksista
omaan arvoonsa. Keväisen (ilmais)kahvihetken aikana
taloustieteilijöiden
kiltahuoneesta
tarttui
yhteiskuntahumanisti-hippiin vankka hyötynäkökulman tarve, jota nyt
ystävyyteen sovelletaan. Jo ensimmäisestä vuodesta alkaen on
tärkeä
nähdä
ympäröivässä
tiedeyhteisössä
piilevä
potentiaali, jotta sen avulla voisi edistää omaa etuaan ja
menestymistään
mahdollisimman
tehokkaasti.
Tässä
keskeisimmät syyt hankkia ’kavereita’:
1. projekti. Arkea silottavat tekijät.
Ennemmin tai myöhemmin koittaa se päivä, jolloin vaikeiden olosuhteiden,
kuten lumimyrskyn, krapulan tai päihtymyksen takia et kykene osallistumaan
luennolle. Silloin on tärkeää tuntea samasta salista ns. luottomies, jolta voi kriisin
jälkeen kysellä muistiinpanoja ja muita suorittamista helpottavia seikkoja. Tämän
teeman kohdalla myös suhteet esihistoriallisiin olentoihin, kuten kakkosiin ja sitä
vanhempiin osoittavat täyden arvonsa, koska muistiinpanojen lisäksi voi kaupan
päälle saada vähintäänkin ajatuksia herättäviä, valmiita harjoitustöitä tai tärppejä
tentteihin, joihin ei ole ehtinyt lukea.
2. projekti. Lisäpalvelut.
Tämä vaatii aktiivisuutta ja ripeää toimintaa heti alussa, koska parhaat viedään
nopeasti. Laadi viimeistään Vulcanalian etkoilla kattavat kaaviot muista
fukseista, heidän menneisyydestään, käytettävissä olevista fasiliteeteistä ja
erityistaidoista. Voit myös parantaa omia asemiasi mainitsemalla ohimennen
fysioterapeuttitaustastasi tai kotiteatterilaitteistostasi. Ystävyys muodostuu
parhaimmillaan symbioottisista hyöty-hyöty-suhteista, mutta kilpailu voi olla
kovaa ja keväällä paikkoja verkostoihin voi olla turha enää kysellä.
3. projekti. Asunnon, oman tilan ja henkilökohtaisen territorion valtaus.
Valtaosa fukseista on siinä määrin onnekkaita, että pääsevät nauttimaan
soluasumisen riemuista välittömästi Ouluun saavuttuaan. Huolimatta PSOAS:n
propagandasta ja väitteistä, joiden mukaan soluasuminen on kiva tapa tutustua
uusiin ihmisiin, ensimmäinen kylmä fakta on, ettei kaikilla käy asian suhteen
flaksi. Siltä varalta, että tuleva(t) asuintoverisi herättävät välittömästi ajatuksia
poismuuttamisesta, on hyvä olla valmistautunut. Toimiva kahvinkeitin on
tärkeimpiä varusteita, koska todennäköisin vaihtoehto on väsytystaistelu.
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Asemat keittiössä ja muissa julkisissa tiloissa on kyettävä pitämään kauan ja
joukkojen koostumus tulee harkita tarkoin. Kokoa uusista ’kavereistasi’ nopean
toiminnan joukko, joka puolustaa asemiasi huoneiston elintilassa. Ohessa malli
hyödyllisestä ja tehokkaasta viisikosta ja vaadittavista ominaisuuksista:
- laittoman huonot jutut ja äänekäs nauru
- tarvittaessa kyky haista pahalle (mahd. lisävahvistus mantsalaisten
ulkopuolelta)
- suuri ja uhkaava fyysinen olemus
- haitaristi (huono) tai aloitteleva viulisti
- asunnoton laitapuolenkulkija, majoituksessa kylpyhuoneessa 24/7
4. projekti. Panostaminen opiskeluun.
Lukuisat yliopiston auktoriteetit Jarmo Suuresta alkaen tulevat syksyn
ensimmäisinä päivinä korostamaan kavereiden ja vapaa-ajan merkitystä samaan
hengenvetoon opiskeluun liittyvien kylmien faktojen kanssa. Vanha
käpykaartimme on tulkinnut pohjimmaisen sanoman liittyvän niihin
pohdiskeluihin, joita opiskelutoverit vapaa-ajallaan käyvät suunnitellessaan
opintojaan, tulevaisuuttaan ja ratkoessaan arkiseen aherrukseen, kuten myöhässä
oleviin raportteihin liittyviä pulmia. Fuksille hallintotason korulauseet ovat ehkä
vaikeammin tulkittavissa, joten seuraavana täysin kuvitteellinen, joskin
todenmakuinen
lainaus
arkielämästä,
joka
sisällöltään
vastaan
luonnontieteellisen tiedekunnan tervetulotilaisuuden puhetta opiskelusta,
’kavereista’ ja opiskelun ulkopuolisesta toiminnasta. Tässä katkelmassa
korostuvat ystävien rakentavat kommentit, rohkaisu, yhteistyö ja avunanto.
Opiskelija #1: Pitäis huomenna palauttaa se referaatti. Jos tänään lähtee radalle
niin ei jaksa millään aloittaa sitä kirjaa ihan aamusta.
Opiskelija #2: Joo mut kato käyt syömässä ensin aamulla lipastolla ja aloitat
sitten. Ollaan menossa joskus kahdelta, tulet sinne ja kyllä se siitä. Kyllä se siitä
hei. Kyllä se siitä.
Opiskelija #1: Nii joo, jos aloittaa noinkin ajoissa niin eihän siinä sitten oo
ongelmaa.
Opiskelija #3: Onkssullabissee?
Opiskelija #4: Saat yhden jos voin haastatella sua sitä työtä varten. Pitää saada
jostain aineistoa siihen, eikä kirjastoon viitti mennä jos heikottaa.
Opiskelija #3: Joo kysele kun ollaan aamulla syömässä. Onkssullabissee?
Opiskelija #2: Tilaako joku sen taksin vai ei?
Opiskelija #5: … niin en keksiny siihen mitään. Sit pari keksi et tehdään joku
kaavio siihen ja laitetaan ne johdannon jutut siihen ja sit jos vielä keksitään joku
hypoteesi niin voidaan sit viitata siihen ja sit wikipediasta löytykin yks juttu ja
nyt se on ihan loistava…
Opiskelija #3: Hyvä hyvä loistavaa. Onkssullabissee?
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Opiskelija #2: Tilasko joku sen taksin vai ei?
KOOTUT VIISAUDET:
1. Suunnistuksessa on hyvä ottaa kiintopisteeksi Ottomaatti. Ainakin
alkukuussa rahaa riittää, joten voit eksyä lipastolle muutamaksi viikoksi ja
silti tyydyttää perustarpeesi. Oton vieressä asuu myös vaksi, josta voit
saada myös ensimmäisen ystäväsi uudessa kaupungissa.
2. Kun olet valmis jättämään yliopiston stimuloivan värimaailman ja
siirtymään ulkoilma- ja yöelämään, huomaat pian, että Oulussa kannattaa
panostaa polkupyörään. Ja tukevan lukkoon.
3. Panosta myös sosiaaliseen hyöty-hyöty-verkostoon. Jos rahat loppuu tai
pyörä pettää, hyöty-hyöty-verkosta löytyy apu ja edellytykset elämän
jatkumiselle.
4. Suunnittele opintojasi. Esim. sosiologian tentit alkavat vasta klo 14, jolloin
aamulla on enemmän aikaa lukea kuin mantsan tentteihin, jotka alkavat jo
klo 12.
5. Sano enemmän ’kyllä’ kuin ’ei’. Etenkin syksyllä tarjouksia erilaisista
aktiviteeteistä riittää, mutta päättäväinen kieltäytyminen saa kutsujen
virran nopeasti tyrehtymään. Kaikkea kannattaa kokeilla, vakaumuksensa
ja moraalittomuutensa rajoissa tietysti. Yleensä huonoimmat ideat
osoittautuvat parhaiksi.

IKUINEN OPISKELIJA – YLIOPISTON JA YHTEISKUNNAN
KAUHU
Mitä teen, jos kohtaan yllättäen ikuisen opiskelijan hämärällä
käytävällä?
Nimimerkki ”Pelokas fuksi -06”
Aiheen jatkuvan ajankohtaisuuden vuoksi toimituksemme
syventyy kysymykseen tavanomaista laajemmin ja esittelemme
heidät,
joita
tunnuslauseen
mukaisesti
kutsumme
tuttavallisemmin myös ISMOIKSI tai humanistien päädyssä
HISMOIKSI ”[hamaan] ikuisuuteen saakka minä opiskelen”.
Vuosikurssien
monimuotoisuus
yliopistossamme
on
tutkimusten
mukaan
yhteiskunnallinen uhka talouskasvulle ja työvoiman riittävyydelle. Tiedottaminen on
parhaita keinoja estää yhä uusien yksilöiden ajautumista ikuiseen opiskelemiseen. Vaikka
opiskelija saa osakseen paljon kannustusta ja tukea yhteiskunnan taholta olemme
todenneet, että rajallisten tukikuukausien sallimassa ajassa valmistuminen edellyttää
ennen kaikkea pelottelua.
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Keskity nyt siis hartaasti, sinä viaton akateemiseen maailmaan astuva fuksi,
jotta tiedät millaiselta tulevaisuudelta sinun on itseäsi varjeltava ja kuinka toimit, jos
tiellesi osuu tuo muinainen taruolento, joka lakiuudistusten myötä on muuttunut
harvinaiseksi.
Miten tunnistan ikuisen opiskelijan?
On tietysti muistettava, että parhaimmillaankin toimituksemme kykenee vain karkeisiin
yleistyksiin ja paljon tärkeää tietoa ja lukuisia poikkeuksia jää väistämättä mainitsematta.
Vähäisetkin tiedonjyvät lienevät uusille opiskelijoille kuitenkin kuin kultahippusia,
joiden kokoelma täydentyy vuosien kuluessa omien kokemusten myötä.
Sandaalit ja tennissukat. Ikuinen opiskelija on saattanut asua
vakituisesti yliopistolla jo muutamia vuosia. Ei siis ole ihme, että
raskaat ulkojalkineet ovat vaihtuneet mukavampiin sandaaleihin.
Vaikka kytkökset yhteiskuntaan ovat heikenneet, ikuinen opiskelija
ei kulje sivistymättömän villin tavoin ilman sukkia, vaan yhdistää
käytännöllisyyden tyylikkyyteen.
Karibulaumat vaeltavat perinteisiä reittejään säännöllisen
vuodenkierron mukaan kuten ikuinen opiskelijakin. Vuosien
tottumus ja luontaiset vaistot ohjaavat väsymättömän sandaaliparin
oman rutiininsa mukaisesti läpi yliopiston. Reittien tunteminen on
fuksille hyödyksi, sillä se mahdollistaa ikuisten opiskelijoiden
bongaamisen viherkasvien joukosta tai toisaalta heikkohermoiset
voivat halutessaan heitä vältellä. Lajin esiintymistiheys on verraten
suuri esimerkiksi juomapaikoilla, kuten Humus-kuppilassa.
Lukukammioita, joissa asukas peittyy kirjapinoihin ja seinät
hämähäkin seitteihin voit löytää yliopistolta esimerkiksi kirjastojen
läheisyydestä. Vältä liikkumista sellaisella alueella pimeällä ja
etenkin täydenkuun ja puoliyön aikaan. Tällöin epämääräinen
manaus voi kantautua oven alta käytävään ja toisinaan kammiosta
singahtaa puolipukeissa hiuksiaan repivä opiskelija.
Mutta palatkaamme pelokkaan fuksin esittämään kysymykseen. Kohtaamista ehkäisee
tietysti äänekäs puhe hopsista, eli henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta, joka saa
ikuisen opiskelijan pakenemaan ja voimaan pahoin. Aina yhteentörmäystä ei kuitenkaan
voi välttää, joten kuinka tulisi toimia, jos ikuinen opiskelija pääsee yllättämään?
1. Pidä aina mukanasi jokin paksu tieteellinen teos ja kahvikuppi.
2. Jos kohtaat käytävällä ikuisen opiskelijan, älä hätäänny.
3. Aseta kuppi toiseen käteen ja pää kirjan päälle.
4. Sulje silmäsi, esitä kuollutta ja jatka matkaasi vasta, kun vaara
on ohi.
5. Toivo, ettei kohtalosi ole tulla yhdeksi heistä.
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Tuleva maantieteilijä!
Onnittelut minunkin puolestani. Pääsit opiskelemaan maantiedettä Oulun yliopistoon.
Itse olen viihtynyt täällä todella hyvin. Toki talvella kylmät luentosalit ottavat päähän,
mutta mahtava mantsalaisporukka korjaa asian.
Uuteen kaupunkiin muutto tai omilleen muutto jännittää varmasti, vaikka olisitkin
opiskellut jotain muuta jo aiemmin. Jokaisella yliopistolla on omat käytäntönsä
opiskeluiden,
tenttien,
kurssien
ym.
suhteen.
Kannatta
siis
käydä
pienryhmänohjauksessa ja tuleehan siitä Proosta myös ystäväsi, jolta voi kysyä mitä
tahansa. Tyhmiä kysymyksiä ei tietenkään ole ja tapaan itsekin vielä kysellä itsestään
selvyyksiä kavereilta, vaikka luulisi syksyllä jo kolmatta vuotta aloittavan osaavan
hommat.
Oman Proon lisäksi kannattaa tutustua pienryhmäläisiin ja muihin fukseihin. Aina
se oma ja oikea ystävä ei satu juuri sinun pienryhmääsi. Hän saattaa olla toisessa
ryhmässä, vanhempi opiskelija tai toisen alan opiskelija, muista siis TUTUSTUA
ERILAISIIN IHMISIIN. Ei kaikista tarvitse pitää tai saada sydänystävää, kunhan et jää
yksin.
Minä muutin tänne Vaasasta enkä tuntenut kaupunkia tai ketään täältä.
Ensimmäisen kuukauden aikana onnistuin hukkaamaan puhelimeni. Onneksi
kämppikseni ja fuksisuunnistuksessa löydetyt uudet ystäväni auttoivat minua. Pian alkaa
tulla kaksi vuotta täyteen. En kadu päätöstäni maantieteen opiskelusta tai Ouluun
tulosta. Kuulun tänne nykyään, vaikkakaan EN OLE OULULAINEN!
Kämpän etsintä kannattaa aloittaa ajoissa, sillä ne menevät nopeasti. PSOAS,
SATO, Sivakka ja yksityiset. Siitä kannattaa aloittaa. Kelan paperit saattavat ajoittain olla
täyttä hepreaa, mutta yliopistolla on Kelan palvalupiste, josta saa aina apua. Syksyllä
saattaa olla hiukan ruuhkaa. Vanhemmat opiskelijat auttavat myös onpa kyse Kelasta,
jostain asumiseen tai opiskeluun liittyvästä.
Ensimmäisenä päivänä paikalle löytäminen saattaa tuntua mahdottomalta. Etsi
yliopistolta K-ovi ja sitten rupeaa kyllä viimeistään löytymään opastavia kylttejä ja
lipareita. Jos muistat ensimmäisestä päivästäsi jotain tärkeää, olet parempi kuin minä. Ei
ole mitään hajua, että mitä tärkeää opiskeluun liittyvää silloin on tullut esille, mutta ei se
haittaakaan. He tietävät ettei kukaan muista mitään ensimmäisestä tapaamisesta, joten
mitään tärkeää tai sellaista, mitä ei kerrotä viittä kertaa uudestaankin ei puhuta siellä
tapaamisessa. Mene sinne iloisella ja rennolla asenteella, pidä mieli avoimena.
Vaikka et olisikaan juhlija-tyyppiä, kannattaa tietyissä tapahtumissa käydä. Ihan
vain vilkaisemassa, millaista siellä on. Pienryhmänohjauskerrat ovat sitten PAKOLLISIA!
Muuten ei tule opintopistteitä siitä. Mutta yleensä erilaiset pippalot eivät ole pakollisia.
Tosin luotan siihen, että Proonne pitävät teistä huolta. Satunhan tuntemaan heidät ja
tietämään, että ystäviä he auttavat aina ja kaikessa ja niitähän te heille tulette olemaan.
Ainakin loppujen lopulta, mutta kannattaa myös uskoa ja kuunnella heitä. He ovat
opiskelleet jo hetken Oulun yliopiston maantieteen laitoksella.

Nähdään syksyllä fuksit!
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