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Pään kirjoitus
En aio onnitella teitä. Onnella on harvoin mitään tekemistä onnistumisen
kanssa. En myöskään aio kehua teidän työpanostanne, sillä nythän se
työnteko vasta varsinaisesti alkaa. Mutta ollos huoleti, yliopistomaailma
on yllättävän rento ja sopii myös ei-niin-valtavan työmoraalin omaaville
henkilöille, kuten itselleni. Lukioon verrattuna yliopistossa työtahti on
täysin erilainen ja ainakin aluksi varsinaisen luennoilla istumisen ja
opiskelun vähyys yllätti ainakin allekirjoittaneen. Tosin on myönnettävä,
että välillä käy myös niin, että aika ei tahdo riittää oikein mihinkään ja
työt kasaantuvat ja kaatuvat päälle. Mutta aina niistä on jotenkin
suoriuduttu ja aina niistä tullaan jotenkin suoriutumaan. Yliopisto on
täysin kaoottinen paikka, jossa on vain yksinkertaisesti hyväksyttävä että
kaikkea ei pysty hallitsemaan, suunnittelemaan tai tietämään (Topiantti voi olla eri mieltä tästä).
Oma opiskelufilosofiani onkin, että on vain pyörittävä mukana ja toivoa että jossain vaiheessa tulee
myös jotain valmista. Toisaalta olen ehkä huonoin neuvomaan näissä asioissa sillä en kykene
suunnittelemaan kunnolla kuin ehkä kahden päivän päähän. Joka tapauksessa opiskelu on kuitenkin
suunnilleen mukavinta mitä voi tehdä housuista riippumatta, varsinkin jos kaikki oheistoiminta
lasketaan mukaan.
Nyt kerronkin sitten jotain itsestäni. Olen Jussi Toopakka, Suomen Las Vegasista eli
Töysästä lähtöisin oleva toisen vuoden juuri läpitarponut kulttuurimantsalainen ja ainejärjestömme
lehden, Mantsan päätoimittaja. Sivuaineita olen aloittanut muutamia mutta eniten valmista on tullut
sosiologiassa ja gississä. Harrastan höpisemistä ja tarinointia. Lisäksi joskus tartun kitaraan tai
bassoon ja yritän esittää soittamista vaihtelevin lopputuloksin. Olen myös tuttu näky ruskea pullo
kädessä lähes kaikissa kiltamme järjestämissä illanistujaisissa ja vastaavissa. Tavaramerkkini on että
olen minuutilleen pyydettyyn aikaan paikalla. Valitettavasti te ette tule minua tapaamaan vielä
ainakaan vuoteen, sillä seuraavan lukuvuoden tulen viettämään Utrechtin yliopistossa vaihdossa.
Mantsalaisuus on hieno asia ja mantsalaiset hienoa porukkaa. Paras paikka todeta tämä
yleisesti hyväksytty fakta on Atlaksen kiltahuone, jonne teidät tullaan todennäköisesti jo
ensimmäisinä päivinä opastamaan. Tämä välillä ahtaaksikin asti suosittu kahvittelupaikka on se,
jossa ajatukset vaihtuvat, maailma paranee ja mahahaavat syntyvät. Opintojen suunnittelukin
onnistuu parhaiten kiltahuoneella, siellä kun yleensä on aina joku jolta voi kysyä kursseista tai
sivuaineista. Toinen hyvä paikka todeta mantsalaisten hienous on lukuisat juhlat ja tapahtumat joita
vuoden aikana tulee olemaan luultavasti tarpeeksi. Suosittelen ehdottomasti aktiivista osallistumista
sillä voin kokemuksesta kertoa että hauskaa tulee olemaan.
Tästä lehdestä mainittakoon sen verran, että se poikkeaa normaalista Mantsa-lehdestä
suuresti jo pelkän informaatiopitoisuutensa vuoksi. Jos todelliset Mantsat kiinnostaa, niin suuntaa
Atlaksen kotisivuille www.atlas-ry.fi ja valitse sieltä arkisto ja sitten Mantsa-lehdet. Lehtien laatu
on huima. Jos taasen haluat ottaa varaslähdön mantsalaisuuteen, niin paras paikka siihen on
Atlaksen virallistakin virallisempi irc-kanava #atlaskilta joka on ircnetissä. Sinne vaan kaikki
kyselemään niin me sitten vastailemme.
Eipä minulla tässä kolmelta yöllä paljoa enempää asiaa ole. Tervetuloa ja ehkä näemme
joskus.
-Jussi Toopakka, jtoopakk@paju.oulu.fi
PS: Näin eilen oravan.
PPS: Tämä on hyvin suurella todennäköisyydellä viimeinen Mantsa-lehti jonka toimitan. Kiitos ja
kumarrus.
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Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat

Minulla on miellyttävä ja iloinen tehtävä toivottaa teidät kaikki
lämpimästi tervetulleiksi opiskelemaan maantiedettä Oulun
yliopistoon! Laitoksemme on paitsi sijainniltaan maailman
pohjoisin, myös ainoa yksikkö Suomessa, johon ei ole liitetty muita
tieteenaloja.
Tänäkin vuonna vain noin viidennes pääsykokeisiin osallistuneista
voitiin hyväksyä opiskelijoiksi. Olette siis läpäisseet erittäin tiukan
seulan. Lukioaikainen ahkerointi sekä pääsykokeisiin
valmistautuminen on palkittu. Uutteruutta ei kannata unohtaa
jatkossakaan. Tiukan karsinnan läpäisy merkitsee myös, että olette
hyvin motivoituneita maantieteen opiskeluun.
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen vie kolme vuotta. LuK-tutkinto on välivaihe
FM-tutkintoon, joka suoritetaan kahdessa vuodessa. Joku teistä saattaa haaveilla jo nyt tohtorin
tutkinnon suorittamisesta, sekin onnistuu aikanaan.
Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen eteneminen löytyy teille jaetusta materiaalista. Tutustukaa
siihen huolellisesti, koska siinä on esitetty opintojen kulku LuK-tutkintoon saakka. Me opettajat
toivomme, että opas helpottaa maantieteen pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvaihetta.
Heti ensimmäisinä päivinä tai viikkoina pääsette myös pohtimaan sivuainevalintoja.
Mahdollisuuksien osalta laitos saattaa olla joustavin kaikista yliopiston yksiköistä.
Maantieteilijöiden tutkintotodistuksissa on kautta aikojen ollut noin 80 eri sivuainetta.
Sivuaineiden valinta ei saa olla sattumankauppaa, vaan sitä kannattaa harkita tarkasti. Älä
kuitenkaan luota kavereiden valintoihin ja neuvoihin, vaan omiisi! Opiskelu maantieteen laitoksella
tarjoaa paljon mahdollisuuksia. mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaista vastuuta omien
opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta.
Vuoden 2010 elokuusta lähtien maantieteessä on ollut 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 FMvaiheessa tulette huomaamaan, että maantiede on mahdollisuuksien tieteenala!
Tiedeyliopiston yksikkönä tulemme esittelemään tutkijoiden tekemiä tutkimuksia aiempaa
enemmän. Opetus perustuukin suurelta osin kunkin opettajan omakohtaisiin tutkimuksiin.
Periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’, on syytä pitää mielessä. Laitoksen henkilökunnalta kannattaa
kysyä heti 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
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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 eri puolille maailmaa. Maailma on siis avoin ja lähes kaikkialle
on mahdollista päästä vaihtoon.
Opiskelijajärjestö Atlaksen toimintaan osallistuminen heti alusta alkaen on teille paitsi erittäin
tärkeätä, myös hyödyllistä ja hauskaa! Atlaksen 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 vaihto-opiskelijat
hienolla tavalla vastaan, osaksi opiskelijayhteisöä. Siitä lämmin kiitos Atlakselle koko henkilökunnan
puolesta!
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. Kansainväliset
mahdollisuudet vain koristavat kakkua. Olen varma, että Te jokainen tulette löytämään oman
kotipesänne maantieteen alalta.
Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä ja siihen kiinteästi liittyvää opiskelijaelämää! Useasti
sanotaan yliopisto-opiskelun olevan elämän parasta aikaa. Oletan näin olevan teidänkin osaltanne.

Jarmo Rusanen
Professori, maantieteen laitoksen johtaja

”Maantiedusta” maantieteeseen – eli mitä nyt tapahtuu...?

Olette aloittamassa opintoja Oulun yliopistossa. Uusi elämänvaihe on alkamassa.
Koulussa herännyt kiinnostuksenne ”maantietua” kohtaan on muuttumassa
ammattimaiseksi maantieteen tieteenalan opiskeluksi.
Yliopistossa tulette kohtaamaan uusia ja mielenkiintoisia asioita. Tärkein
maantieteen opintojen näkökulmasta on, että teidän on opeteltava kokolailla uudenlainen
kielenkäyttö. Yliopistossa moni oppiaine on tuttu jo lukioajalta, mutta maantiede ei enää ole -tietoa
vaan -tiedettä. Jo ensimmäisen johdatuskurssin aikana tulette huomaamaan eron lukiomantsan ja
yliopistomantsan välillä.
Maantiede on laaja tieteenala, jolle mikään ympäristöllis-inhimillinen asia ei ole vieras – tai ei saa
olla. Maantiede mahdollistaa monia asioita tulevaisuudessa. Eräistä epäilevistä kommenteista
huolimatta voidaan sanoa, että maantiede on tulevaisuuden ala. Tämä johtuu ennen muuta siitä
joustavuudesta, jonka maantiede mahdollistaa. Monet mielenkiintoiset sivuaineet luovat opintojen
kokonaisuudesta hyvän ja hyödyllisen tietoaineiston tulevaisuuden haasteita ajatellessa.
Paitsi teidän kielenkäyttönne myös muu elämä muuttuu. Lukiossa olette tottuneet jo siihen, että
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lukujärjestys luodaan sovittamalla monien eri kurssien tarjonta yhteen. Yliopistossa tämä on
arkipäivää ja toivonkin uusilta (ja miksei vanhoiltakin!) opiskelijoilta kärsivällisyyttä omien
lukujärjestysten suunnittelussa. Pohtikaa huolella millaisia aineyhdistelmiä haluatte opiskella ja
mihin voisi johtaa tulevaisuudessa. Yliopisto-opinnoissa kellokkaat erottuvat laumasta.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on tavoitteena kerätä 60 opintopistettä (op). Sen
saavuttaminen ei vaadi kohtuutonta suoritusta, mutta töitä se luonnollisesti teettää. Jos leikki on
lapsen työtä, niin aktiivinen opiskelu on teidän. Me, laitoksella jo hieman pidempään olleet,
pyrimme siihen, että tämä tavoite täyttyy. Hyvin suunnitellut ja käynnistyvät opinnot ovat avain
menestyksellisiin opintoihin seuraavan 4–6 vuoden aikana.
Opintoneuvonta alkaa teidän osaltanne jo ensimmäisinä päivinä. Maantieteen laitoksessa
opintoneuvonnasta vastaan minä, amanuenssin tehtävässä. Lisäksi teidän opintouranne alussa
pienryhmäohjaajilla, ”pro-porukalla” (eli tutoreilla) on tärkeä asema. He ovat vanhempia
opiskelijoita, joilta saatte hyviä käytännön vinkkejä opintojen ja muunkin opiskeluelämän suhteen.
Lisäksi Oulussa toimii muita opintojen edistymisen kannalta tärkeitä organisaatioita. Tutustutte
niihin heti syyskuun alkupäivinä (ylioppilaskunta, terveydenhoitosäätiö jne.).
Arvaan, että teidän vanhemmatkin selailevat näitä infoja, joita lähetetään uusien opiskelijoiden
iloksi. Heille sanoisin, että voitte huoletta lähettää lapsukaisenne Ouluun opiskelemaan. Oulu on
juuri sopivankokoinen paikkakunta opinnoille ja uuden elämänvaiheen avaavalle nuorelle. Tämä on
sopivan suuri, mutta sopivan pieni. Lisäksi oululaiset ovat jo vuosikymmenten aikana tottuneet
opiskelijoihin ja heidän... hmm... viihteellisiin vapaa-ajanviettotapoihin. Vappu huipentaa sen
kauden.
Toivotan kaikki maantieteen koulutusohjelmaan hyväksytyt opiskelijat tervetulleeksi Ouluun!
Topiantti Äikäs
Maantieteen laitoksen amanuenssi
laitoksen kv-koordinaattori
topiantti.aikas@oulu.fi
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Hei uusi fuksi!
Koska luet tätä lehteä, tarkoittaa se että sinut on
valittu
opiskelemaan
maantiedettä
Oulun
yliopistoon – onnea!
Vaikka sinut on nyt hyväksytty yliopistoon, täytyy
sinun vielä tehdä päätös otatko opiskelupaikan
vastaan, muista tehdä se 2.8.2011 mennessä.
Toivottavasti päätät valita meidän laitoksemme ☺
Ensi syksy tuo uusille opiskelijoille paljon
muutoksia. Muutto pois kotoa, oma asunto, uusi
opiskeluympäristö, uusia kavereita ja hurjan paljon
uusia kokemuksia. Kannattaa ottaa kaikki vastaan
avoimin mielin. Ja aina voi kysyä apua jos
tarvitsee. Sitä varten teillä on pienryhmäohjaajat ja
myös muut fossiilit (=vanhemmat opiskelijat).
Kaikki ovat olleet joskus fukseja ja pohtineet
todennäköisesti samoja asioita, joten rohkeasti vain
hihasta kiinni ja kysymään.
Opiskelujen aloittamisen lisäksi teillä starttaa myös
opiskelun oheistoiminta, johon kannattaa ilman
muuta ottaa osaa alusta alkaen. Valtaosan syksyn
toiminnasta teille järjestää joko oma kiltamme Atlas
tai kattokiltamme OLuT.
Syksyn edetessä teille tupataan paljon ja vielä
vähän
enemmän
uutta
tietoa
kursseista,
sivuaineista, HOPSeista, opintotuista, weboodista, akateemisesta vastuusta ja kaikesta muusta
opiskeluun ja yliopistomaailmaan liittyvästä. Itse en henkilökohtaisesti muista oman fuksisyksyni
ensi hetkistä yhtään mitään. Tietoa tuli joka tuutista ja välillä piti vähän jännittääkin joten ei ollut
ihme että pää oli pyörällä.
Kannattaa vaikka illalla kotona kirjoitella arkarruttavia asioita paperille sitä mukaan kun ne tulevat
mieleen. Näin muistaa paremmin mitä kaikkea on vielä selvitettävänä ja asiat sujuvat sutjakammin.
Näemme varmasti syksyn tullen. Viimeistään jokasyksyisen Vulcanalian etkoilla, joilla Atlaksen
hallitus perinteisesti esittäytyy uusille opiskelijoille. Siihen saakka: ottakaa kesästä kaikki irti jotta
jaksatte pakertaa sitten syksyllä! ☺
Ida,
Atlaksen puheenjohtaja
PS: Mikäli sinulle nousi jo nyt joitain kysymyksiä mieleen, laita ihmeessä mailia:
idaviini@paju.oulu.fi.
PPS: Huhupuheiden mukaan eräs viime vuoden fuksi joutui valitsemaan Oulun ja Turun yliopistojen
välillä ja päätyi meidän laitoksellemme tämän lehden perusteella!
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Hei kaikille
Nyt voitte jättää pääsykoekirjat ja hakuprosessin taaksenne ja viettää ansaittua kesälomaa. Me
tapaamme syyskuun alkupuolella. Olen yksi neljästä laitoksemme pienryhmäohjaajasta ja haluan
toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja onnitella vielä kovasti.
Nimeni on Ilona Heikkinen ja aloitan kolmannen opiskeluvuoden syksyllä 2011. Kotoisin
olen Joensuusta ja olen asunut aikaisemmin Kuopiossa ja Helsingissä. Eli Oulu on edelleen melko
uusi ja vieras paikka. Itse olin vuonna 2009 samassa tilanteessa kuin te ja muistan hyvin, kuinka
innostuneena odotin opintojen alkamista. Pääsääntöisesti olen lukenut aluekehityksen ja
-politiikan sekä kulttuurimaantieteen opintoja maantieteen peruskurssien lisäksi. Sivuaineena olen
opiskellut sosiologiaa ja Rural Studies -maaseutuopintoja sekä suorittanut kasvatustieteiden
perusteet ja tutustunut geologiaan ja biologiaan. Aikeissa minulla on vielä opiskella taidehistoriaa
ja yhdyskuntasuunnittelua. Kaiken kaikkiaan olen ymmärtänyt, että maantieteilijä voi lukea
sivuaineinaan kaikkea kiinnostavaa, joten kannustan teitäkin tutustumaan eri oppiaineisiin
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti!
Minkälaista yliopisto-opiskelu sitten on? Joku voisi sanoa, että ensimmäiseksi käydään
perusopinnot ja sitten aineopintoja. Puolestaan jonkun toisen mielestä se on luennoilla istumista ja
kahvinjuontia kiltahuoneella. Toisaalta yliopisto-opiskelu on uusien ihmisten tapaamista ja joko
kirjastossa tai omalla kotisohvalla tentteihin lukemista. Vai, onko yliopisto-opiskelu pelkkästään
juhlia ja bileitä? Mielestäni opiskelu on tätä kaikkea. Olen kokenut, että laitoksemme on pieni ja
mukava. Mantsalaiset ovat avoimia ja ryhmän mukaan pääsee helposti. Ihmisiin tutustuu nopeasti,
toki jonkin verran omaa aktiivisuuttakin tarvitaan. Kaikkiin bileisiin ei tarvitse mennä, toki niihin
osallistuminen on sallittua (ja välillä suositeltavaakin), ja jokainen otetaan omanlaisenaan vastaan.
Joukossamme on paljon erilaisia opiskelijoita, joten
uskon, että jokainen teistä mahtuu hyvin mukaan.
Tavataan viimeistään syyskuussa. Minuun saa
ottaa yhteyttä aikaisemminkin, jos jokin asia on mielen
päällä (ilheikki@paju.oulu.fi). Viimeistään käytävillä
kannattaa tulla syksyn mittaan kysymään. Voi myös
olla, että tulen kyselemään teiltä kuulumisia.
Ilona Heikkinen
ilheikki@paju.oulu.fi
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Hola!
Tervehdys sinulle uusi fuksi ja onnittelut opiskelupaikasta maantieteen laitoksella! Nimeni on
Marjo ja olen yksi tämän vuoden pienryhmäohjaajista, eli puoleeni voi kääntyä kaikissa ihmetystä
ja kummastusta herättävissä opiskeluelämän kysymyksissä. Olen kotoisin Itä-Suomesta Mikkelistä,
ja kutsu kohti Oulua ja maantieteen opiskelua kävi kolme vuotta sitten. Syksyllä alkaakin siis jo
neljäs vuosi maantieteen parissa. Kiinnostus maantiedettä kohtaan heräsi lukiossa, ja kun lopulta
päädyin hakemaan yliopistoon, oli maantiede itselleni se ainoa oikea valinta. Muuttaessani Ouluun
oli kaupunki minulle upouusi ja vieras, kuitenkin tutustuminen kaupunkiin ja opiskeluelämään sujui
nopeasti. Valintaani olen ollut tyytyväinen ja toivottavasti sinäkin tulet viihtymään maantieteen
parissa :)
Suuntautumisalaa ei vielä alkuun tarvitse tietää, itse pohdin sitä pitkään ja lopulta päädyin monien
kiinnostavien vaihtoehtojen keskellä kulttuurimaantieteeseen. Toisaalta myös matkailumaantiede on
kiinnostanut alusta alkaen ja sivuaineena minulla onkin matkailu. Olen suuntautunut myös opettajan
opintoihin ja suoritankin tällä hetkellä aineenopettajan pedagogisia opintoja. Sivuaineet voi
maantieteen alalla valita hyvin vapaasti, ja itselläni sivuaineina on jo mainittujen kasvatustieteen ja
matkailun lisäksi tähän mennessä kertynyt ympäristönsuojelua ja valtio-oppia. Lisäksi yksittäisiä
kaikille maantieteen opiskelijoille pakollisia kursseja ovat olleet kielten kurssit englannista ja
ruotsista sekä tilastotieteen kurssi. Voisin myös mainita, että toimin tällä hetkellä kiltamme Atlaksen
hallituksessa taloudenhoitajana.
Lukioon verrattuna opiskelu yliopistossa antaa enemmän vapautta ja vaihtoehtoja, mutta vaatii
vastuuta ja
ajoittain myös raskasta puurtamista. Kuitenkaan
opiskelijaelämä ei ole pelkkää tenttikirjojen ääressä istumista eikä asioista
tule ottaa liikaa stressiä. Suosittelen osallistumaan mahdollisimman paljon
eri vapaa-ajan tapahtumiin, joita fukseille järjestetään mm. Atlaksen
toimesta. Kaiken kaikkiaan muihin fukseihin ja vanhempiin mantsalaisiin
tulee olemaan helppo tutustua!
Mikäli
mieleen
heräsi
jo
nyt
kysymyksiä
opiskelusta,
suuntautumisvaihtoehdoista, Atlaksesta jne, voi sähköpostia laittaa
tulemaan vaikka jo kesälläkin. Mutta syksyllä nähdään ja nyt rentoa ja
aurinkoista kesälomaa siihen asti!
Terv. Marjo
marjohok@paju.oulu.fi

Heipä hei tulevat maantieteilijät!
Mää oon Saarnion Suvi ja syksyllä neljäsosa teistä uusista fukseista pääsee tutustumaan yliopistoon
ja maantieteen opiskeluun mun kanssa. Kotipaikka löytyy Oulaisista, eli 100 km päästä Oulusta.
Oon 24-vuotias ja syksyllä alkaa neljäs vuosi mantsalla. Jo alusta asti oon tienny että suuntaudun
luonnonmaantieteeseen ja musta tulee aineenopettaja. Valinta oli helppo ja oon todella tykänny
mantsan opiskelusta!
Luonnonmantsan lisäksi pyrin opiskelemaan mahdollisimman paljo myös kulttuurimantsaa ja
geoinformatiikkaa. Sivuaineina opiskelen biologiaa ja geologiaa, ja pari tähtitieteen kurssiakin oon
käyny. Tää on yks niitä mantsan hyviä puolia, voi opiskella monenlaista ☺ Ekana syksynä voi
kuitenki keskittyä ihan vaan opiskelemaan niitä mantsan peruskursseja eikä ottaa paineita, sitte
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pikkuhiljaa voi miettiä että mikä ois kiva sivuaine ja mikä mantsassa on eniten kiinnostanu, että
mihin haluais suuntautua.
Mun mielestä on tärkeää että tutustutte saman vuosikurssin opiskelijoihin ja lähdette mukaan
erilaisiin tapahtumiin. Kaverien saaminen on tärkeää, ja se helpottaa myös opiskelua. On joku jolta
kysyä luentomuistiinpanoja jos ite ei pääse paikalle eikä tarvi yksinään hengailla luentojen välissä.
Myös vanhempiin opiskelijoihin kannattaa tutustua, sillon voi saada vinkkejä kursseille ja ehkä
myös luentomateriaalia lainaan.
Opiskelijaelämä on niin huippua! Välillä tympäsee lukea tenttiin tai lähteä luennolle mutta kun
juhlia ja erilaisia tapahtumia on niin kyllä elämä on ihanaa ☺ Ja näitähän Oulun yliopistossa riittää.
Kaikkiin tapahtumiin ei millään pysty eikä jaksa lähtä mutta ei kyllä tylsäksi oo elämä missään
välissä muuttunut. Tähän suurimpana syynä se, että oon nyt 1.5 vuotta ollut maantieteen
opiskelijoiden ainejärjestön (Atlas) ja Oulun luonnontieteilijöiden (OLuT) hallituksissa.
Ainejärjestötoiminta on tosi kivaa! Pääsee järjestämään mukavia tapahtumia ja koko ajan tutustuu
uusiin ihmisiin.
Enpä tässä nyt enempää höpöttele, jos haluatte minusta tai mantsasta
lisää tietää niin suosittelen tutustumaan mun ja Kiutun Mikon
kirjottamaan blogiin. Se löytyy osoitteesta http://ouluma.fi/. Sivut on
siis Pohjois-Suomen LUMA-keskuksen ja löytyvät helposti vaikkapa
kirjottamalla googleen ”ouluma”. Voit myös laittaa sähköpostia jos
jokin asia mietityttää ☺
Mukavaa loppukesää ja nähdään syksyllä!
Terveisin
Suvi Saarnio
suvisaar@paju.oulu.fi
Terve vaan kaikille! Mä oon pr-ohjaajien kummajainen, jolla alkaa jo kahdeksas
vuosi. Koko aika on tullut opiskeltua, mutta tietyt valinnat akateemisen ”urani”
suhteen tein vähän jälkijunassa, jonka vuoksi valmistuminen on viivästynyt.
Luonnonmaantieteeseen olen suuntautunut ja nyt keväällä sain auskultoitua.
Ensi vuosi menee vielä bilsan parissa, mutta maisterinpaperit otan ulos syksyllä ja
alan sijaisuuksia pyydystämään. Aattelin kuitenkin olla vielä hyödyksi laitokselle
ja teille jollain tavalla. Saatte hyviä vinkkejä kokemuksen syvällä rintaäänellä. Ei
mulla sen ihmeempää. Nähdään syksyllä!
Tapani Porola
tapanipo@paju.oulu.fi
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Fuksivastaavan vinkkikorneri
Minunkin puolesta tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Oulun yliopistoon. Seuraavassa
muutama vinkki asioihin, joihin törmäätte opiskelurupeaman alussa.

Kämpän hakuun välittömästi, jos ei jo olla! Nyt muutaman päivän sisällä valintakokeiden tulosten
julkistamisesta on vielä mahdollista vaikuttaa siihen, minkälaisen asunnon saa ja missä se sijaitsee.
Muuten ei jää muuta korttia hihaan kuin ottaa se ainut vaihtoehto, jota tarjotaan.
Oulussa tilanne asuntojen suhteen on valtakunnallisesti kuitenkin hyvä. Kaikki saavat
varmasti katon päänsä päälle. Vuokra-antajia Oulussa ovat esimerkiksi PSOAS, Sivakka, OVV ja
SATO, lisäksi voi löytyä yksityiseltä puolelta netin tai Kalevan ilmoitusten kautta.

Tuleeko matkusteltua paljon ulkomailla? Siinä tapauksessa opiskelijakortin hankkimisen yhteydessä
kannattaa korttiin liittää ISIC-ominaisuus. Se oikeuttaa opiskelija-alennuksiin eri kohteissa ympäri
maailmaa. Myös jotkin matkatoimistot myöntävät tätä ominaisuutta vastaan alennusta
lentolippuihin. Ominaisuuden lisääminen Lyyra-korttiin tuo lisähintaa, mutta se pysyy voimassa
koko opiskeluajan. ISIC-kortin voi hankkia erikseen, mutta silloin se pitää hankkia uudestaan
vuosittain.

Heti lukuvuoden alussa kannattaa hankkia Sporttipassi. Se on opiskelijakortin taakse liimattava
tarra, jonka voi hankkia esimerkiksi käteistä vastaan opiskelijapalveluista. Hinnaksi tulee 30 euroa
per lukukausi, ja passi todella maksaa itsensä nopeasti takaisin. Se toimii pääsylippuna yhteisille
vuoroille, kuten sulkapalloon, punttisaliin ja futsaliin, sekä oikeuttaa sovittuihin alennuksiin
kursseista ja yhteistyökumppaneiden palveluista.

Jokainen meistä fossiileista (vanhemmista opiskelijoista) on ollut itse fuksina ja siten kohdannut
samat vaikeudet kuin tekin nyt. Apua saa ehdottomasti tulla kysymään niin opiskeluasioissa kuin
arkipäivän ongelmissa, niihin vastataan mielellään. Vapaa-ajan kulumisesta en ole huolissani.
Eiköhän kilta keksi kaikennäköistä näin ensi alkuun Teitä varten? ;)
Joka tapauksessa, osallistukaa killan järjestämiin aktiviteetteihin. Kaikille löytyy varmasti
mielekästä tekemistä. Niiden kautta tutustuu kaikista parhaiten muihin opiskelijoihin yli
vuosikurssirajojen!

Hyvää kesän jatkoa ja tavataanpa näissä merkeissä syksyllä,
Juho-Ville Marttila, Atlaksen fuksivastaava
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Atlas ry:n hallitus ja toimihenkilöt 2011
Hallitus:
Ida Viinikka

Varapuheenjohtaja ja OLuTvastaava

idaviini@paju.oulu.fi

Suvi Saarnio

Puheenjohtaja

Taloudenhoitaja
Marjo Hokkanen
marjohok@paju.oulu.fi

suvisaar@paju.oulu.fi

Sihteeri
Virpi Keränen
virpiker@paju.oulu.fi

Tiedotusvastaava ja PSMS/YKLvastaava

KoPo-vastaava ja webmaster

Jouni Haaraniemi

anttinou@paju.oulu.fi

Antti Nousiainen

jhaarani@paju.oulu.fi

Varajäsenet ja toimihenkilöt:
SoPo-vastaava
Pirita Rousu
piritaro@paju.oulu.fi

Fuksivastaava ja urheiluvastaava
Juho-Ville Marttila

Huvivastaava
Tiia Possakka

juhovilm@paju.oulu.fi

tiiaposs@paju.oulu.fi
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Kulttuurivastaava

EGEA-vastaava

Ympäristö- ja Kv-vastaava

Marja Manninen

Miia Mikkonen

Katariina Joutsen

marjaman@paju.oulu.fi

mikkmiia@paju.oulu.fi

joutsen@paju.oulu.fi

Huvivastaava

Webmaster

Mantsa-lehden päätoimittaja

Laura Kelhä

Janne Pöllänen

Jussi Toopakka

laurakel@paju.oulu.fi

jannepol@paju.oulu.fi

jtoopakk@paju.oulu.fi

Mantsa-lehden toimittaja
Kati Moisala
moiskati@paju.oulu.fi
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Oulun Luonnontieteilijät
-Tarjolla asiaa oluesta... Tai siis OLuTista

Usein kuuluu sanottavan, että opiskeluaika on elämän parasta aikaa, ja näin monen
kohdalla onkin. Opiskelijana on jo riittävän vanha itsenäiseen elämään, mutta kuitenkin
saamme elää akateemisessa vapaudessa. Olemme riittävän vanhoja ymmärtämään, mitä
ei kannata tehdä milloinkin, mutta liian nuoria tekemään sen silti. Usein kuitenkin
järjenvastaisesti toimiminen ei jälkeen päin kaduta yhtään, päinvastoin. Oulun
Luonnontieteilijät ry (OLuT) on Oulun Yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan eri
ainejärjestöjen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi
järjestää erilaista opiskeluun liittyvää ja liittymätöntä toimintaa.
OLuTia esitellään jo erillisessä hyväksymiskirjeen mukana tulleessa paperissa, joten
käydäänpä tässä hieman läpi syksyllä luvassa olevia OLuTin tapahtumia. Tähän sisältyy
taas syksyn aikana ainakin erilaisia sitsejä (akateeminen pöytäjuhla), bileitä ja opiskelijan
edunvalvontaan liittyviä asioita. Syksyn aikana OLuT järjestää myös lähinnä fukseille
suunnattuja tapahtumia. Heti opiskelunne alussa onkin suurta suosiota saavuttanut
OLuTin fuksikisailut ja fuksisitsit, legendaarinen fuksisuunnistus, jossa pyöritään ympäri
kaupunkia erilaisia rasteja suorittamassa, ja jatkobileet järjestetään Tivolissa. Ei kannata
myöskään unohtaa joulukuussa olevaa luonnontieteilijöiden Jouluristeilyä, jonne tulee reilu
2000 opiskelijaa ympäri Suomen. Tämän lisäksi on luvassa kiltojen välinen
jalkapalloturnaus, talvella umpihankifutisturnaus ja muita tapahtumia, mitä nyt syksyn
aikana ikinä keksimmekään. Oluen ystäville tiedoksi, että syksyn aikana on mahdollisuus
päästä myös tutustumaan erilaisiin erikoisoluisiin OLuTin olut-illassa.
Jaa että miksi näihin kannattaisi osallistua? Itse mukana olleena ja muita seuranneena
voin todeta, että hauskaa on lähes poikkeuksetta ja uusia kavereita löytyy kuin itsestään.
OLuTin tapahtumissa on sekin hyvä puoli, että niissä on mahdollisuus tutustua myös
muihin kuin oman aineen opiskelijoihin, jolloin kaveripiiri laajenee entisestään. Sen myytin,
että kaikissa opiskelijatapahtumissa on pakko juoda alkoholia, voi sitten saman tien
unohtaa. Viime vuonna nimittäin OLuTin tapahtumissa aktiivisimmin käynyt fuksi oli
absolutisti, ja hauskaa näytti hänelläkin olevan joka kerta. Etenkään erilaisia työnakkeja
(esimerkiksi tarjoilijaksi sitseille) ei kannata pelästyä, sillä monesti kaikkein hauskinta on
itse olla mukana järjestämässä tapahtumia, ja parhaat bileet on aina takahuoneessa. :)
Kehoitan siis lämpimästi kaikkia osallistumaan oman ainejärjestön tapahtumien lisäksi
myös OLuTin tapahtumiin. Toivottavasti syksyllä tavataan!

Harri Perämäki, Puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät
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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 pääsee
sanomaan mielipiteensä ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan järjestämään
toimintaan.
http://www.oyy.fi/aktiiville/
Lisää tietoa löydät Ylioppilaskunnan nettisivuilta: www.oyy.fi
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PSMS
-Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura

Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry. (PSMS) on vuonna
1963 perustettu yhdistys jonka tarkoituksena on edistää
maantieteilijöiden ja sen lähitieteiden harjoittajien välistä
verkostoitumista.

PSMS järjestää mm. erilaisia ohjelmatilaisuuksia sekä excursioita (=opintomatkoja). Ekskursioita
on viime vuosina järjestetty mm. Romaniaan, Norjaan ja Kostamukseen. Seura myös julkaisee
kahta tieteellistä sarjaa (Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja) sekä
mahdollisuuksien mukaan tukee ja kannustaa erityisesti nuorten maantieteilijöiden toimintaa.

PSMS:n johtokunta koostuu maantieteen laitoksen henkilökunnasta sekä Atlaksen puolelta
tulevasta opiskelijajäsenestä, jona allekirjoittanut tällä hetkellä toimii. Vuoteen 2008 asti Atlas
muuten oli PSMS:n alajaosto ja yhdistysten välistä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa
tulevaisuudessakin. Seuraan kuuluu vuoden 2010 jäsenrekisterin mukaan 59 henkilöä, joista 14 on
opiskelijajäseniä.
Seuran jäsenyys maksaa opiskelijoille 7 ja muille 15 euroa vuodessa. Seuran järjestämän toiminnan
lisäksi jäsenet saavat tasokkaan, kerran vuodessa ilmestyvän NGP Yearbookin joka sisältää
pääasiassa pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden tuottamia artikkeleita maantieteen eri aloilta.
Yearbookiin voi tutustua myös Atlaksen kiltahuoneella. Jäsenet saavat myös 20% alennuksen
muista seuran julkaisuista, lisäksi uudet jäsenet saavat nyt PSMS:n haalarimerkin.
Lisätietoa ja liittymisohjeet löytyvät osoittesta http://terra.oulu.fi/psms.htm
Terveisin Jouni Haaraniemi
Atlaksen PSMS-/YKL-/Tiedotusvastaava
jhaarani@paju.oulu.fi
Kuva on peräisin seuran Romania-excursiolta vuodelta 2003
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Eurooppalainen maantieteen opiskelijajärjestö Oulussa egeaOulu ry
Oletko kiinnostunut matkailusta? Tai tutustumisesta mahtaviin ihmisiin? Hauskanpidosta?
Suunnittelet ehkä lähteväsi vaihtoon, mutta et ole vielä ihan varma minne ja milloin? Egeaa
(European Geography Association for Students and Young Geographers) kannattaa lähestyä, kun
haluat helpon ja mukavan tavan tutustua maantieteen opiskelijoihin Euroopassa.
Egea on jonkin verran virallista, mutta enimmäkseen se on toisiin tutustumista, hauskanpitoa ja
hienoja kokemuksia. Virallinen osuus on tietojen ja taitojen
jakamista workshopien ja ryhmätöiden muodossa, jotka
antavat hyvää kokemusta kansainvälisessä ryhmässä
toimimiseen. Se vähemmän virallinen osuus on ekskursioita,
vaelluksia, eri maiden järjestämiä viikonloppuja hyviä bileitä
unohtamatta. Olennainen osa toimintaa ovat eri jaostojen
väliset vaihdot, jossa ryhmä opiskelijoita vierailee toistensa
luona. Ideana on, että isäntänä toimiva jaosto järjestää
vierailijoilleen ohjelman, majoituksen ja ruuan noin viikon
kestävän vaihdon aikana ja myöhemmin tehdään vastavierailu,
jossa isäntien ja vieraiden roolit vaihtuvat. Matkat maksaa kukin vierailija itse, mutta edullisimpia
kulkuvälineitä käyttäen kulut pysyvät hyvin kurissa. Egea on siis edullinen ja ehdottoman hauska
tapa matkailla ja se tarjoaa mahdollisuuden päästä näkemään toisten maantieteen opiskelijoiden
koteja ja elämää toisissa kulttuureissa. Vaarana on tosin
se, että tähän voi jäädä koukkuun ja saat uusia ystäviä!
Itse lähdin mukaan egeaan heti aloitettuani opinnot
Oulussa ottamalla osaa vaihtoon saksalaisen Münsterin
kanssa. Sain tuosta vaihdosta upeita ystäviä, joita olen
tavannut myöhemmin kongresseissa ja tapahtumissa
sekä
toivottanut
heidät
tervetulleiksi luokseni ja vuorostani nauttinut heidän
vieraanvaraisuudestaan. Egealaiset ovat ehdottomasti
tutustumisen arvoisia tyyppejä! Minulta voi kysellä lisää
asiasta (mikkmiia@paju.oulu.fi) ja voit myös tsekata egean
nettisivut www.egea.eu.
Tervetuloa mukaan – egea odottaa Sinua!
Miia ☺
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