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Pääkirjoitus
Hei, onneksi olkoon ja tervetuloa! Olen Essi ainejärjestölehtemme Mantsalehden päätoimittaja ja johdatan teidät nyt ensimmäisen kerran maantieteen
opiskelun saloihin. Mantsalehteä voivat kirjoittaa
kaikki maantieteen opiskelijat ja minun ja muun toimituksen tehtävänä on lähinnä koota lehti lukukelpoiseen kuntoon. Toimitustiimiin kuuluu lisäkseni
Hanne Mäenpää ja Jonna Löfhjelm. He esiintyvät
seuraavalla sivulla.

Olen erittäin iloinen, että haluatte opiskella maantiedettä. Maantiede on laaja-alainen
opiskeluaine, sillä tutkimusalueemme käsittää koko maapallon ytimestä ilmakehään! Lukiopohjalta ajateltuna maantieteen opiskelu on hieman erilaista yliopistossa. Käsittelemme asioita laajemmin ja keskitymme ennemmin pohdintaan kuin ulkoa opetteluun.
Minun tehtävänihän ei ole onneksi perehdyttää teitä opiskelun saloihin, joten kerronkin
teille hieman mantsan opiskelusta näin opiskelijanäkökulmasta. Ensinnäkin mantsalaiset
on huippua, hauskaa ja jopa hieman hullua porukkaa. Osataan ottaa ilo irti niin arjesta
kuin juhlasta. Sitä luulee, että on tiedossa rauhallinen ilta, mutta löytääkin itsensä huipuimmista pippaloista ikinä. Mantsalaisten kiltahuoneella, eli olohuoneen kaltaisessa pikku kopperossa, joka on avoinna kaikille mantsan opiskelijoille, tapahtuu päivittäin kaikenlaista epämääräistä. Esimerkkejä ovat muun muassa lentelevät pyörätuolin renkaat, jutut
yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista pissakakkajuttuihin ja yllättäen ilmestyvät uudet
huonekalut kuten kauhat ja kukkakyltit. Voin taata, että kiltiksellä ei ole olemassa päivää
ilman nauramisesta johtuvia hengenahdistuksia.
Minut löydätte helposti niin kiltikseltä kuin erilaisista opiskelijatapahtumista. Olen päätoimittajuuden lisäksi muutenkin aika aktiivinen ainejärjestötoimija Atlas ry:ssä. Kun te aloitatte fuksivuotenne, minä aloitan neljännen vuoteni. Opiskelen maantiede-biologiahistoria-opettajaksi. Kotoisin olen Kemistä, tuolta kultaiselta alueelta 100 km pohjoiseen.
Tässä lehdessä esiintyvät pienryhmäohjaajat eli teidän tutorit, fuksivastaavamme, vastuuhenkilömme ja pari tarpeellista järjestöä mantsalaisille.
Tervetuloa joukkoomme! 
Essi Jokinen
Mantsalehden päätoimittaja
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Toimittajan terveiset
Heipat kaikille!
Ensimmäisenä täytyy tietenkin onnitella teitä kaikkia uusia maantieteen opiskelijoita valituksi tulemisesta ja hyvästä valinnasta! Oulussa maantieteen opiskelu on huippua; niin opetuksen, kurssien ja muun opiskelijaelämään
kuuluvan oheistoiminnankin osalta. Ryhmähenki mantsaporukassa on hyvä ja mukaan pääsee helposti, sen takaan.
Yliopisto-opiskelu voi olla aluksi hieman järkyttävää, sillä se poikkeaa suuresti lukio-opetuksesta. Tässä
kohdassa tahtoisin muistuttaa akateemisen vapauden
ihanuudesta ja vastakohtana taas vastuun suuruudesta.
Apua kuitenkin saa aina, joten ei hätää. Pienryhmäohjaajat, amanuenssi ja muu laitoksen henkilökunta auttavat mielellään hämmennystä herättävissä asioissa. Lisäksi ainejärjestömme Atlaksen toimihenkilöiltä voi kysyä apua kaikissa opiskelijaelämään liittyvissä ja liittymättömissä asioissa. Rohkeasti vain nykimään hihasta kun siltä
tuntuu!
Kuten jo todettu, teillä kaikilla on syksyllä edessä isoja muutoksia ja aivan uusia
kuvioita. Muistakaa silti, että ei kannata stressata liikaa. Nyt kesällä onkin oiva aika ladata akkuja syksyä varten, jotta voitte tulla opiskelemaan iloisin ja avoimin mielin!

Kesäterveisin
Hanne Mäenpää
Atlas ry:n Taloudenhoitaja ja Mantsalehden toimittaja
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Toimittajan terveiset
Onnea uudesta fuksitittelistä! Siirrän sen teille näin ensimmäisen opiskeluvuoteni päätteeksi ilomielin. Toivon ja oletan, että osaatte kantaa sitä yhtä ylpeinä kuin jokainen teitä edeltävä fuksisukupolvi.
Fuksi ei ole nimittelysana, toisin kuin yläasteella ja lukiossa käytetyt möllittelyt ja mopotukset. Fuksinimi erottaa teidät meistä muista vanhemmista, mutta vain hyvällä. Fuksina teille on tarjolla paljon
enemmän erilaista ohjelmaa, johon me muut emme saa osallistua. Fukseille voidaan antaa myös anteeksi joitakin unohduksia, koska olettehan fukseja ja vasta opettelemassa yliopistomaailmassa selviämistä.
Koska vasta itse sain oman fuksivuoteni päätökseen, ovat minulla vuoden kokemukset ja tunnetilat
erittäin tuoreessa muistissa. Uskoin saapuvani yliopistoon hyvin valmistautuneena ja asioihin perehtyneenä. Siis luulin. Loppujen lopuksi en tiennyt mistään mitään ja olin yhtä hukassa kuin kaikki muutkin. Yliopistossa kaiken tulee olla uutta. Parasta on sen tarjoama vapaus. Vapaudella on kuitenkin hintansa, vastuu. Yliopistossa kukaan ei enää katso perääsi eikä ole muistuttelemassa kursseille ja
tentteihin ilmoittautumisesta. Kukaan ei päätä mitä luette ja milloin luette ja oletteko luennolla vai
ettekö ole. Täydellisen vastuun ottaminen omasta elämästä sekä opiskeluista voi olla vaikeaa, mutta
myös hauskaa. Ottakaa uudesta elämästänne kaikki irti.
Yliopistoon tullessa kaikkea ei tule ajatelleeksi. Ajattelin helpottaa alkujärkytystänne paljastamalla
muutaman itseni yllättäneen faktan. Ensiksi, älä anna ulkonäön pettää. Oulun yliopisto ei ehkä ole
arkkitehtuurin kehto ja vuosisadan taidonnäyte, mutta se tarjoaa samat palvelut ja mahdollisuudet
kuin kaikki muutkin yliopistot. Toiseksi, totu siihen että kaikki eivät osaa opettaa. Yliopistossa luennoitsijat ovat suurimmaksi osaksi erilaisia professoreita sekä oman alansa tutkijoita. He tietävät asioista paljon, mutta eivät ole kuitenkaan opettajia. Kolmanneksi, lukujärjestyksesi ei ole säännönmukainen tai järkevä. Kurssit eivät sijoittaudu lukujärjestykseen tietyn kaavion mukaan. Joskus jokainen
kuukauden päivä voi olla erilainen. Ja toisinaan sinulla saattaa olla kolmea luentoa samaan aikaan.
Neljänneksi, suurin osa tenttikirjoista on englanniksi. Alkujärkytyksen jälkeen niidenkin lukeminen
alkaa luonnistua. Viimeiseksi, pyri osallistumaan mahdollisimman paljon kiltamme
ja yliopiston tarjoamaan oheisohjelmaan.
Ai miksikö? Vain siksi, koska se on niin
valtavan hauskaa!

Jonna Löfhjelm
Mantsalehden toimittaja ja ex-fuksi
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Puheenjohtajan terveiset
Hei tuleva maantietelijä!
Onneksi olkoon hyvästä suorituksestasi pääsykokeissa, ja tervetuloa Oulun yliopistoon!
Me täällä Suomen ainoassa itsenäisessä Maantieteen laitoksessa opiskelemme viininpunainen sydän pamppaillen (haalarien väri), ja toisiamme tukien, etkä sinäkään tule jäämään huomiotta! Olemme mantsalaisina melko
tiivistä porukkaa, koska opiskelijoiden sisäänottomäärä per vuosi ei ole kamalan suuri. Käytävällä opitkin nopeasti
tunnistamaan, missä hengenheimolaisiasi kulkee, ja viimeistään fuksiaisten jälkeen tulet tervehtimäänkin jo suurta osaa.
Syksy tuo tullessaan monia muutoksia elämässäsi. Ensimmäiset askeleesi yliopistomaailmassa ja muutto
omaan kotiin ovat suuria muutoksia, ja niihin tottuminen vie aikaa. Uskalla ottaa kuitenkin kaikki vastaan avoimin
mielin, sillä syksyn päätteeksi huomaat olevasi monia kokemuksia ja muistoja rikkaampi.
Ensimmäisinä viikkoina Sinulle kerrotaan yliopistosta yleisesti, sekä tiedekunta- ja laitoskohtaiset informaatiot. Ensimmäiset opintojaksot, eivät onneksi pääse alkamaan aivan heti, joten saat totutella ensin rauhassa navigoimaan pitkin yliopiston monivärisiä käytäviä. Lupaankin, että alkuinfo aiheuttaa Sinulle informaatioähkyn, se on
taattu ja kestää n. kolme viikkoa. Itse en muista omista ensimmäisistä viikoistani kaikkea, sillä informaatiotulva
uudesta opiskelu- ja asuinympäristöstä oli valtaisa. Älä kuitenkaan murehdi, sillä Sinun ei ole pakko sisäistää kaikkea heti. Vanhemmat opiskelijat, eli fossiilit, ja omat pienryhmäohjaajasi, eli PRO:t, ovat Sinun tukenasi epävarmuuden hetkillä. Me kaikki olemme kokeneet saman ensimmäisen vuoden opiskelijan, eli fuksin, epävarmuuden
suuren ja tuntemattoman yliopistomaailman avautuessa edessämme, ja haluamme siksi auttaa Sinut sen yli!
Yliopiston opiskeluun painottuvan informaation ohella Sinulle järjestetään monia tapahtumia, joissa pääset
tutustumaan muihin fukseihin ja vanhempiin opiskelijoihin. Kattokiltamme Oulun Luonnontieteilijät ry
(tuttavallisemmin OLuT ry) järjestää kaikki luonnontieteilijät kokoavia suurempia tapahtumia, ja oma kiltamme
Atlas ry järjestää maantieteilijöille suunnattuja tapahtumia. Osallistu rohkeasti mukaan fuksisuunnistukseen, fuksikisoihin, fuksiaisiin, ja muihin fuksi-tapahtumiin, sillä siellä kerätyt muistot tulevat olemaan opiskeluelämäsi kultaisimpia. Meille omana fuksivuotenani painotettiin fuksisuunnistusta, joka osoittautuikin olemaan yksi hauskimmista kokemuksistani koko yliopistourani aikana. Fuksiaiset taas on maantieteilijät kokoon kasaava vapaamuotoinen
tutustumispäivä Oulun Veljeskodilla, ja järjestetään 4.10. Tule rohkeasti mukaan!
Käsissäsi oleva Mantsalehti on maantieteen opiskelijoiden oma lehti, johon myös Sinä saat kirjoittaa! Mantsalehti on näkyvä osa opiskelijajärjestömme Atlaksen toimintaa, johon kuuluu myös leffailtoja, mantsailtoja, yritysvierailuja sekä tapahtumien järjestämistä. Tapahtumista ensimmäinen järjestetään 10.9. jolloin kokoonnumme
maantieteilijöiden kesken ennen koko yliopiston iltajuhlaa, eli Vulcanaliaa. Vulcanalian etkoilla pääset tutustumaan Atlaksen toimijoihin ja toimintaan lähemmin, sillä pidämme teille lyhyen esittelyn ennen vapaamuotoista
seurustelua. Olet erittäin tervetullut toimintaamme. Uusia ja innokkaita toimijoita tarvitaan aina pitämään yllä
aktiivista opiskelijajärjestöämme opiskelijoiden etua takaamaan.

Tätä ja paljon muuta on opiskelijaelämä mantsalla! Tahdon vielä lämpimästi toivottaa Sinut tervetulleeksi, ja tavataan pian!
Kesäisin terveisin,
Sara-Juulia Tervola
Atlas ry:n puheenjohtaja
sara-juulia.tervola@student.oulu.fi (ota rohkeasti yhteyttä!)

Kuva on omasta fuksisuunnistuksestani, jonne pukeuduimme merirosvoiksi.
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Hyvät maantieteen fuksit
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Oulun yliopistoon!
Aivan ensimmäiseksi tietoonne: Maantieteen laitos on tieteenalan ainoa yksikkö Suomessa, johon ei ole liitetty muita laitoksia! Ja sijainniltaan olemme maailman pohjoisin alan yksikkö.
Valintakokeisiin osallistuneista vajaa neljäsosa onnistui pääsemään sisälle. Seula oli siten hyvin
tiukka. Ahkerointi lukiossa ja menestys pääsykokeissa on nyt palkittu. Uutteruus on hyve jatkossakin. Tiukka karsinta merkitsee myös, että olette hyvin motivoituneita maantieteen opiskelijoita.
Maantieteen laitokselle ei niin sanotusti kävellä sisään!
Vuonna 2011 laitos palkittiin erinomaisesti hoidetusta alkuvaiheen opintoprosessista kolmen
muun yksikön kera. Palkitseminen tarkoittaa sitä, että opetuksen organisointi eri osapuolten kesken, ensimmäisen vuoden opiskelijat ja laitoksen henkilökunta, toimii saumattomasti. Näin toimimme jatkossakin. Jo ensimmäisen vuotena pääsette kuuntelemaan kaikkia professoreitakin.
Käytäntö ei ole aivan tyypillinen eri yksiköissä.
Ensimmäinen tutkinto, jonka suoritatte, on LuK-tutkinto. Viimeisten viiden vuoden aikana laskennallisesti kaikki opiskelemaan hyväksytyt ovat suorittaneet LuK-tutkinnon! Aikamoinen saavutus
kaiken kaikkiaan.
LuK-tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa, FM-tutkinto kahdessa vuodessa. Joku teistä saattaa ainakin salaa haaveilla jo nyt tohtorin tutkinnon suorittamisesta, sekin onnistuu aikanaan.
Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen eteneminen löytyy teille jaetusta materiaalista. Tutustukaa niihin huolellisesti. Ne helpottavat maantieteen pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvaihetta.
Sivuainevalintojen osalta laitos on mahdollisuuksiltaan ja joustavuudeltaan eturintamassa kaikista yliopiston yksiköistä. Maantieteilijöiden tutkintotodistuksissa on kautta aikojen ollut noin 80 eri
sivuainetta. Heti ensimmäisinä päivinä tai viikkoina pääsettekin pohtimaan sivuainevalintoja.
Sivuaineiden valinnan ei tule olla sattumankauppaa, vaan sitä kannattaa harkita tarkasti. Niillä
saattaa olla aikanaan suuri merkitys myös työhön sijoittumisen kannalta. Älä kuitenkaan luota
opiskelukavereiden valintoihin ja neuvoihin, vaan luota itseesi! Opiskelu maantieteen laitoksella
tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaista vastuuta omien opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Mieti mikä sinua kiinnostaa oikeasti ’isona’, ja tee valintasi rohkeasti sen mukaan.
Maantieteen opiskelijoiden on myös mahdollisuus hakea harjoittelupaikkaa. Suositeltava ajankohta harjoittelulle on neljäs vuosi. Vuodesta 2010 lähtien maantieteessä on ollut vain yksi koulutusohjelma ja viisi eri maantieteen alaa aiemman kahden koulutusohjelman sijaan. Erikoistumisaloja ovat aluekehitys ja aluepolitiikka, geoinformatiikka, kulttuurimaantiede, luonnonmaantiede sekä matkailumaantiede. Lisäksi omana linjana on aineenopettajan vaihtoehto. Opetus on
järjestetty siten, että oman erikoistumisalan lisäksi pääsette tutustumaan muihinkin maantieteen
aloihin.
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Oulun yliopisto on profiililtaan tiedeyliopisto opetuksen perustuessa hyvin suurelta osin kunkin
opettajan omakohtaisiin tutkimuksiin. Tiedeyliopiston yksikkönä tulemme esittelemään tutkijoiden
tekemiä tutkimuksia aiempaa enemmän.
Periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’, on syytä pitää mielessä. Kynnys meidän kaikkien ovella ei
ole korkea! Muistakaa se. Laitoksen henkilökunnalta, tutoreilta ja amanuenssilta kannattaa kysyä
heti epäselvistä opiskeluun liittyvistä asioista. Huhuilla on tapana kasvaa ja asiat 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 9-14 vuodessa, tulijoiden määrän ollessa samaa
suuruusluokkaa. Viime vuonna alkanut kaksoistutkintojärjestelmä mahdollistaa tutkinnon suorittamisen sekä Saksassa että Oulussa.
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.
Opiskelijajärjestö Atlaksen toimintaan osallistuminen heti alusta alkaen on teille paitsi erittäin tärkeätä, myös hyödyllistä ja tietysti hauskaaJ 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 ottanut 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 maantieteessä 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!
kuulee sanottavan, että yliopisto-opiskelu olisi
elämän parasta aikaa. Oletan näin olevan teidänkin osaltanne.

Jarmo Rusanen
Professori, maantieteen laitoksen johtaja

Useasti
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Uusi elämä ja yliopisto-opinnot ovat edessä… rohkeutta!
Uusien opiskelijoiden tulo yliopistoon on aina jännittävää aikaa – se on sitä opiskelijoille itselleen ja se on sitä myös
jo yliopistolla oleville. Nyt tämä tilanne on teillä edessänne. Olet aloittamassa maantieteen opintoja Oulun yliopistossa.
Maantieteen laitoksen opintoneuvojana, amanuenssina, olen nähnyt muutamia opiskelijapolvia kulkevan laitoksen
opintorakenteiden läpi. Tässä on muutamia huomioita uusien opiskelijoiden kannalta: Maantieteen opiskelijaksi
pääsee kovan karsinnan kautta. Maantiedettä on hakenut ensisijaiseksi opiskelupaikaksi tänä vuonna yli 360 henkilöä, vuosittain tuo lukumäärä liikkuu 340-–360 välillä. Tästä joukosta noin 10 % pääsee ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijaksi ja aloittaa opinnot Oulussa syksyllä 2014.
Voit onnitella itseäsi: tiedossa on 5‒6 opintojen täyteistä vuotta, joiden aikana maailmankuvasi muuttuu. Myös
vanhempasi, perheesi ja muu lähipiirisi voi olla sinusta ylpeä. Tiedän, että he kyselevät sinulta opintojesi aikana,
että ”mitä se maantiede oikein on ‒ mitä maantieteilijät oikein tekevät…?” Voit kehittää tähän patenttivastauksen:
”Maantiede on sitä, mitä maantieteilijät tekevät.” Ja niinhän se on. Opintojesi alkuvaiheessa tulet tutustumaan laajasti Oulun yliopistossa opettaviin maantieteen eri osa-alueisiin ja maantiede-kuvasi syventyy lukiossa opitusta. Todennäköisimmin valmistut filosofian maisteriksi vuosina 2019–2020 ja takanasi on reilun 300 opintopisteen opintoputki, kenties vuosi ulkomailla ja monta uutta tuttavuutta niin maantieteen kuin muidenkin laitosten suunnalta.
Ensimmäisen vuoden aikana opinnot koskevat pääainetta, maantiedettä ja laajenevat myös sivuaineisiin. Meidän
koulutusohjelmassa sivuaineet voidaan valita melkoisen vapaasti yliopistomme muusta tarjonnasta. Jos tiedät jo
opintojen alussa keskittyväsi ihmis- eli kulttuurimaantieteen tai aluetutkimuksen aiheisiin, niin luontevia sivuainealoja ovat sosiologia, taloustieteet, valtio-oppi, historia jne. Jos olet kiinnostunut luonnonmaantieteen asioista,
niin silloin on syytä aloittaa biologian, geologian tai vaikkapa ympäristönsuojelun opintoja.
Opinnot kestävät keskimäärin 5 vuotta. Kolme ensimmäistä vuotta vierähtävät ns. kandi-vaiheessa, jolloin maantiedettä opiskellaan laajasti ja opiskelija saa kattavan opin mantsan eri näkökulmista. Sivuaineet tukevat oman erikoistumisalan valintaa. Kandi-vaiheessa tehdään selvää myös pakollisista kieliopinnoista ja muista kaikille yhteisesti
kuuluvista opinnoista. Aineenopettajaksi (AO) aikovat eriytyvät omaksi heimokseen kandivaiheessa. AO-opiskelijat
lukevat normaalisti sivuaineena bilsaa, mutta muutkin oppiaineyhdistelmät (historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka jne.) ovat myös mahdollisia. Maantieteen opiskelu syventyy maisteri-vaiheessa. Se kestää kaksi vuotta. Silloin
opiskelijan todellinen kiinnostuksen kohde tarkentuu tiettyyn erikoistumisalaan. Opintojen huolellinen suunnittelu
on tärkeää ja siinä sinua avustavat laitoksen puolesta amanuenssi sekä asiansa osaavat pienryhmäohjaajat, eli
Pro:t.
Aikuiseksi kasvaminen tapahtuu opintojen aikana kuin varkain. Opiskelun lisäksi on tärkeää tutustua uusiin ystäviin,
elää opiskelijaelämää iloineen ja murheineen ja rakentaa omaa maailmankatsomusta. Maisteri-vaiheessa useat
opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan ulkomailla. Sitäkin vaihtoehtoa sietää pohtia jo opintojen alkaessa, joskin
niin, että vaihtovuosi on syytä sijoittaa vasta LuK- ja FM-vaiheiden taitteeseen.
Maantiede on vahvasti kehittyvä tieteenala, jonka opiskelu on fiksu valinta. Alalle pääseminen on vaikeaa ja opiskelija-aines onkin pääsääntöisesti todella hyvää. Olet siis hyvien ihmisten joukossa, ja opintosi antavat sinulle hyvät
askelmerkit siirtyessäsi nuoruudesta aikuisuuteen.
Samalla kun toivotan uudet opiskelijat tervetulleiksi maantieteen
maailmaan, hyvästelen vanhat: olen tätä luettaessa siirtynyt uusiin
tehtäviin, jossa minua kohtaavat uudet työ- ja muut haasteet. Voin
rehellisesti sanoa, että vaikka itse olen toiminut opintoneuvojana ja
opastajana opintojen pariin, niin työskentely opiskelijoiden parissa
on opettanut minulle paljon: paitsi kärsivällisyyttä kertoa samoja
asioita yhä uudelleen, mutta sitä innostuneisuutta, intoa ja iloisuutta
jota teissä opiskelijoissa on vaikka muille jakaa. Kiitos.
Nyt uudet henkilöt ottavat vastuun opintoneuvonnasta ja opiskelijoiden paimentamisesta opintopisteiden pariin.
Topiantti Äikäs, dosentti, FT
Maantieteen laitoksen amanuenssi, opintoneuvoja 2010-–2014.
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Pienryhmäohjaajat
Moro fuksit!
Niin kauhiampal onnea pääsystänne Oulun yliopistoon ja eritoten maantieteen laitokselle! Meikäläine
on Lempiäisen Sanni arvonimeltään Bilemaantieteen Tohtori ja yksi teidän pienryhmäohjaajistanne.
Olen 22- vuotias ja syksyllä kolmannen vuoden
mantsalainen. Ouluun mää muutin opiskelemaan
tualt Suomen Turuust ja niin hyvin oon täällä viihtyny et peruutin aikomukseni hakea ensimmäisen
vuoden jälkeen Turkkuseen.
Mää suuntaudun toho AA:n puoleen, hehheh. Kyseessä ei siis ole anonyymit alkoholistit
vaan aluekehitys ja aluepolitiikka. Teidän ei tartte kuitenkaan vielä repiä ressiä tästä, sillä
ekana vuonna opiskelette jokasesta jotakin niin sitte tietää vähä paremmi, et mihin tahtoo
lähtee suuntautumaan. Sivuaineina mulla on sosiologia, ympäristönsuojelu ja taloustiede.
Ja tästä syystä mantsa on loistava vaihtoehto, kun sivuaineeksi voit valita oikeastaan mitä
tahansa.
Ouluun oon kotiutunu vallan mainiosti ja ulkopaikkakuntalaisen silmin tää on ihan huikee
mesta. Oululaiset on hyvin rentoja ja rempseitä ja jopa mutkin (turkulaisen) ottivat hyvin
vastaan. En tuntenu täältä kettä mut ekana päivänä jo sain kavereita ja varmasti säkin tuut
löytämään just sunlaisia ihmisiä. Enempää en paljasta, saatte loput kokea itse sitten huikeena fuksivuonna, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Summa summarumdeeruksena ootte tehny
täysin oikean valinnan ja vielä kerran onnittelen teitä siitä. Lämpimästi tervetuloa tänne
meidän iloiseen joukkohomme.

Multa saa kysyä jo kesän aikana mitä ikinä mieleen juolahtaa!
sanni.lempiainen@student.oulu.fi
Kiitos.
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Moro!

Minultakin onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa maantieteilijöiden hauskaan seuraan.
Tähän väliin on pakko kehaista, että olette tehneet mitä parhaimman ratkaisun tullessanne mantsalle.
Meillä on asi-an-tunte-vat ja mukavat professorit, lähestulkoon rajatto-mat sivuainemahdollisuudet ja
ennen kaikkea aktiivinen, sosiaalinen ja mukaansatempaava opiskelijayhteisö.

Oon Pietu Niinimäki, yksi teidän tulevista pienryhmäohjaajis-tanne.
Syksyllä alkaa kolmas vuoteni mantsalla vaikka tuntuisi sen olevan
vasta ensimmäinen, sen verran täpinöissäni olen jälleen. Ennen kaikkea olen innoissani siitä, että pääsen kokemaan fuksivuoden uudestaan teidän kanssa. Kuten sanoistani voi päätellä, on ensimmäinen
opiskeluvuosi huikea kokemus ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Olkaa aktiivisia, käykää kaikissa tapahtumissa ja tutustukaa vanhempiin
mantsan opiskelijoihin. Ennen kaikkea, suunnatkaa avoimin mielin
kohti uutta vaihetta elämässänne! Opiskelu on elämän parasta aikaa,
tai ainakin opiskelijan elämän parasta aikaa ;)

Ikää on meikäläisellä mittarissa vajaat 22v. Mantsalla erikoistun joko aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan (lyhemmin AA) tai matkailumaantieteeseen. En ole vielä päättänyt, enkä aio asialla vielä päätäni
vaivata. Yleensäkin olen ajatellut, että opiskelen sitä mikä kiinnostaa ja luon siitä järkevän kokonaisuuden ajan kanssa.

Vapaa-ajalla olen vannoutunut jalkapallomies. Höntsäilen fudista miesten vitosdivarissa, Oulun Tarmossa, olen jalkapalloerotuomari ja lisäksi valmennan 10-vuotiaita poikia. Jalkapallon lisäksi lenkkeilen,
käyn kuntosalilla ja lätkin sulkapalloa. Elämääni mahtuu myös runsas kaveripiiri, joista suurin osa on
mantsan opiskelijoita. Oon siis aika vauhdikas mies mutta koen, että pakko pysyä liikkeellä että pysyy
järjissään.

Se meikäläisestä, nähdään syksyllä ja laittakaa mailia jos tulee kysyttävää!

Pietu
pietu.niinimaki@saunalahti.fi
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Hei!
Nimeni on Annika Nivakoski ja olen yksi neljästä pienryhmäohjaajasta. Olen 3. tai 4. vuoden opiskelija, riippuen siitä otetaanko välivuoteni mukaan laskuihin, ja viisastunut näiden
vuosien aikana luonnonmaantieteen, biologian ja geologian saralla. Jonkin verran olen
myös opetellut Veikkaus- ja pullokoneen käyttöä Salen myyjänä sekä tutkinut alkoholin
myyntiaikojen vaikutusta asiakasprofiiliin.
Suuriin suunnitelmiini kuuluu vielä jo mainittujen sivuaineiden lisäksi terveystieteen
ja pedagogisten opintojen suorittaminen. Olenkin tullut Oulun yliopistoon valmistuakseni
maantieteen ja biologian yläasteen tai lukion aineenopettajaksi, terveystiede on mukana
työllistymistä parantavana lisänä. Jossain välissä yritän ehtiä opiskella myös venäjää, sillä
arvioin venäjän kielen ja kulttuurin olevan osa Suomen tulevaisuutta.
Onnittelut, mikäli valitsit opinahjoksesi Oulun yliopiston ja koulutusohjelmaksesi
maantieteen. Et tule pettymään! Maantieteen opiskelijana vaihtoehtosi ovat lähes rajattomat, on kiinnostuksen kohteesi sitten kovat tieteet, tietokoneen näpyttely, puunhalailu tai
vaikkapa kielet. Maantieteen opiskelijana sinulla on myös erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä. Palajasjalakasena oululaisena voin myös todeta, että Oulun yliopisto ja Oulu
ylipäätään on mitä mainioin paikka viettää opiskeluvuodet, olit sitten paikallisia tai muualta. Fuksivuosi on näistä opintovuosista tärkein ja ilokseni saan elää sen Sinun kanssasi uudelleen!
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan
maantiedettä! Syksyllä tavataan.
Mikäli sinulla on kysymyksiä, sähköpostini on avoin 24/7.
Annika Nivakoski
annikani.n@hotmail.com
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Hei!
Suuret onnittelut opiskelupaikastasi mantsalla! Minä oon Kirsi ja toimin seuraavana syksynä pienryhmäohjaajana. Oon kotoisin Kellosta, semmone pikkukylä noin 15 kilsaa Oulusta, eli Oulu on kyllä tullu aika
tutuksi tässä elämän aikana. Oon 20 vuotias ja harrastuksiini kuuluu muun muassa valokuvaus, lenkkeily
ja lintubongaus. Tykkään myös hengailla kavereiden kanssa milloin missäkin. Syksyllä alkaa mun kolmas
vuosi mantsalla. Oon suuntautunu luonnonmantsaan mutta käyny jonku verran myös kulttuurimantsan
juttuja. Sivuaineena mulla on biologia ja ympäristönsuojelu. Ensi lukukautena alotan myös pedagogiset
opinnot, koska musta tuleepi opettaja!
Yliopisto-opiskelujen alkua ei kannata jännittää, me kyllä autamme täällä ja yksin ei ketään jätetä!
Vielä sinun ei tarvitse miettiä mitään suuntautumisvaihtoehdoista sun muista, kyllä ne sitten ajan
mittaan selkenevät, ja syksyllä kerrotaan teille kyllä kaikki tarpeellinen ja vähän päälle. Suosittelen heti
fuksivuotenasi osallistumaan kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin, niissä tutustuu hyvin niin omiin opiskelutovereihin kuin muidenkin alojen opiskelijoihin. Kannattaa myös liittyä kiltamme Atlaksen vastuuhenkilökaartiin, itse olen toiminut siellä erilaisissa tehtävissä jo kaksi vuotta ja mukavaa on ollut.  Pääasia on
kuitenkin nauttia opiskelijaelämästä, tämä on ainutlaatuista aikaa elämästä!
Mä oon viihtyny hurjan hyvin mantsalla, ja toivottavasti tulet sinäkin viihtymään! Mutta nyt nautitaan vielä kesästä, tavataan me sitten syksyllä.  Jos heräsi kysyttävää niin kysyä saa vaikka heti, alla
sähköpostiosoitteeni.

Kirsi Similä
kirsi.simila@student.oulu.fi
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OLuT yhdistää!
Tervehdys sinulle fuksi vuosimallia 2014! Onnittelut opiskelupaikasta maantieteen koulutusohjelmassa ja lisäksi haluan toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelijaelämään.
OLuT on Oulun luonnontieteilijät ry joka on Oulun yliopiston sisällä toimiva
ainejärjestö. Tämä ainejärjestö on tarkoitettu kaikille Oulun luonnontieteilijöille eli myös sinulle uusi mantsalainen. OLuT on näppärä ja hauska sanaleikki mutta Oulun luonnontieteilijät ry on paljon muutakin kuin viittaus sisäisesti nautittavaan alkoholijuomaan. OLuT järjestää muun muassa yhteisiä tapahtumia kaikille luonnontieteilijöille, joista esimerkiksi fuksisitsit kannattaa
pistää jo nyt korvan taakse.
OLuT järjestää kilpailuja, reissuja, suunnistusta sekä juhlia joihin olet tervetullut osallistumaan. Vaikka ainejärjestön nimi viittaa alkoholijuomaan osallistuminen ja hauskanpito ei vaadi minimipromilleja vaan jokainen on tervetullut
osallistumaan omana itsenään holillisesti tai holittomasti.
OLuT on mahdollisuus tutustua helposti muihin luonnontieteilijöihin, olla menossa mukana osallistumalla tapahtumiin sekä päästä järjestämään yhteistä
toimintaa. Koska OLuT kattaa kattokiltana alleen kaikki luonnontieteiden killat, ja samalla luonnontieteiden opiskelijat, kerää järjestö ihmisiä yhteen viettämään ratkiriemukasta aikaa. Syksy räjähtää käyntiin fuksikisoilla ja fuksisuunnistuksella. Tule mukaan viettämään ikimuistoista opiskelijaelämää yhdessä luonnontieteilijöiden kanssa. Viihtyvyytesi on taattu.
Uuden OLuTlaisen tervetulleeksi toivottaa
OLuTin fuksivastaava Auli sekä koko OLuTin hallitus
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EGEA – mantsalaisten kansainvälistä harrastejärjestö-

toimintaa

Jos matkustaminen, hyviin tyyppeihin tutustuminen, hauskanpito ja verkostoituminen kiinnostavat, niin nyt kannattaa olla tarkkana.
EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers) perustettiin
vuonna 1988 yhdistämään mantsalaisia ympäri Eurooppaa. Järjestöön kuuluukin nykyään yli 80
jaostoa muutamassa kymmenessä eri maassa. EGEA Oulu on jaostoista pohjoisin.
EGEA on helppo tapa nähdä Eurooppaa ja saada uusia ystäviä. Kaikista näkyvimpänä toiminnan
muotona ovat vaihdot, joissa jaostot vierailevat vuoronperään toistensa luona. Näitä olemmekin
viime vuosina järjestäneet saksalaisen Tübingenin, hollantilaisen Nijmegenin ja puolalaisen Varsovan jaoston kanssa. Ideana vaihdoissa onkin, että isäntänä oleva osapuoli järjestää ohjelman,
ruuan ja majoituksen noin viikon ajaksi, jolloin kullekin vieraalle itselleen jäävät matkat maksettavasti. Edullisia kulkuvälineitä käyttämällä kulutkin pysyvät hyvin kurissa.

Lisäksi järjestön toimintaan kuuluvat erilaiset tapahtumat, joista näkyvimpinä ovat muutaman
kerran vuodessa järjestettävät kongressit. Sen lisäksi järjestetään mm. seminaareja, ekskursioita ja kesäkouluja. Sisällöltään tapahtumien tietellisyydessä ja akateemisuudessa on vaihtelua,
mutta joka tapauksessa käsiteltävät teemat ovat monipuolisia ja ajankohtaisia, ilmapiiri rentoa
ja aina välillä vaihdetaan toki vapaallekin.
Meidän oma jaostomme, EGEA Oulu ry, koostuu tusinallisesta aktiiveja, joita edustaa tällä hetkellä nelihenkinen hallitus. Kaikki ovat tervetulleita liittymään meidän toimintaan mukaan sopivana hetkenä omien opintojen aikana, mutta liittymällä heti et toki jää sitten mistään paitsi. Tulemme varmasti esittäytymään teille useasti lukukauden aikana, mutta yhteyttä voi ottaa vaikka
heti (oulu@egea.eu). Ryhmämme löytyy Facebookista, kannattaa myös kurkata järjestön nettisivut: www.egea.eu.
-Juho-Ville Marttila
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Mikä ihmeen PSMS?
Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry. (eli tuttavallisemmin PSMS) on maantieteilijöille, ja etenkin
pohjoissuomalaisille maantieteilijöille suunnattu seura. Seuran tavoitteena on ollut jo vuodesta 1963
edistää pohjoissuomalaista maantieteellistä identiteettiä ja sen näkyvyyttä kaikilla eri maantieteen suuntauksilla. Seura toimii yhdyssiteenä niin maantieteilijöiden kuin myös maantieteelle läheisten tieteenalojen välillä sekä järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia. Seura pyrkii järjestämään mahdollisuuksien
mukaan myös pienimuotoisia excursioita maantieteilijöitä kiinnostaviin kohteisiin.
Seuralla on kaksi tieteellistä julkaisusarjaa: Nordia Geographical Publications (NGP) ja Nordia Tiedonantoja, jotka ovat samalla myös Oulun yliopiston maantieteen laitoksen laitosjulkaisusarjoja. NGP on
tarkoitettu pääasiassa jatko- ja muille tutkimuksille. Nordia tiedonantoja-sarjassa on puolestaan laitoksen
omia julkaisuja sekä selvityksiä ja raportteja, jotka käsittelevät Pohjois-Suomea ja sen oloja. Lisäksi
kaikki PSMS:n jäsenet saavat vuosittain ilmestyvän NGP Yearbookin, joka sisältää laadukkaita, pääasiassa pohjoissuomalaisten maantietelijöiden kirjoittamia artikkeleita maantieteen eri suuntauksilta.
Atlas ry. oli alun perin PSMS:n rekisteröitymätön opiskelija-alajärjestö, josta se sittemmin rekisteröityi
omaksi yhdistyksekseen. Atlaksen irtaannuttua PSMS:sta on seurojen yhteistoiminta jäänyt valitettavasti
vähemmälle. Seurojen välisen yhteistyön lisääminen onkin yksi tämänhetkisistä tavoitteista! Atlas ja
PSMS ovat pitäneet muun muassa yhteisen rastin AmazingOulu –kaupunkisuunnistustapahtumassa.
Myös jatkossa tämäntapainen yhteinen toiminta on tervetullutta ja suunnitteilla onkin mahdollinen yhteisexcursio jossain vaiheessa tulevaa lukuvuotta.
Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran jäsenyys maksaa 7 euroa opiskelijoilta ja muilta 15 euroa vuodessa. Seuran jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan seuran järjestämiin tilaisuuksiin ja excursioihin sekä
saat vuosittaisen Yearbookin. PSMS:aan kuuluu vuoden 2014 jäsenrekisterin mukaan 57 henkilöä, joista
13 on opiskelijajäsentä. Tavoitteena onkin saada lisää innokkaita opiskelijajäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan. Seuran jäsenyys kannattaa, sillä toiminnassa pääsee tutustumaan ja verkostoitumaan muidenkin mantsalaisten kuin opiskelukavereiden kanssa ja ainakin allekirjoittanut voi suositella seuran toimintaa lämpimästi! 
Tulette varmasti kuulemaan seurasta vielä syksymmällä, mutta tässä on pieni kurkistus siihen, mitä seuran toiminta pitää sisällään. Nähdäänpä syksyllä!

Terkuin,
Laura Purola
laura.purola@student.oulu.fi
Atlaksen PSMS-edustaja
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YKL – Esitaistelijasi työmarkkinoilla
Ihmetteletkö tällä hetkellä, miksi ihmeessä tähän lehteen on kirjoitettu juttu ammattiliitosta? YKL on nimittäin lyhenne Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitosta, joka on kaikkien ympäristöalalla työskentelevien ammattiliitto. Ammattiliittojen tehtäviä työmarkkinoilla ovat mm. työehtosopimuksien neuvotteleminen, työntekijän oikeusturvan valvominen, työsopimusten tarkastamien sekä järjestäytymisen tuoma tuki
ja turva. Yksilön on vaikea saada ääntään kuuluviin epäkohtiin törmätessään, mutta järjestäytyneen porukan ääntä on vaikeampi sivuuttaa.

YKL tarjoaa mahtavia etuja sekä mahdollisuuksia myös opiskelijajäsenilleen! Esimerkkeinä mainittakoon
CV- ja työnhakupaperineuvonta, palkkasuositukset, lakimiehen palvelut työelämään liittyen sekä tulevaisuudessa entistä enemmän myös virkistäytymistoimintaa. Varsinkin CV-klinikat sekä ansioluetteloon liittyvä henkilökohtainen neuvonta on koettu erittäin hyödylliseksi. Virkistystoiminnasta mainittakoon ensi
kesänä järjestettävä YKL:n opiskelijatoimikunnan järjestämä neljän vuorokauden luontoretki Seitsemisen
kansallispuistoon 7.-10.8.2014. Tämän reissun sisältö ja aikataulu on opiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama, joten se ei tule jättämään ketään reissulle lähtenyttä kylmäksi! Jos, tai siis kun, kiinnostuit luontoretkelle osallistumisesta, ole reippaasti yhteydessä allekirjoittaneisiin. Toivottavasti näemme mahdollisimman runsaslukuisen mantsafuksien joukon luontoretkellä.

Ammattiliittojen hyödyt kannattaa tiedostaa heti opintojen alussa ja ottaa niistä täysi hyöty irti liittymällä
YKL:ään. Työttömyyskassa-asiat ja kassaan liittyminen kannattaa palauttaa mieleensä viimeistään kolmantena vuonna, jolloin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehto ehtii täyttyä. Liittoon ei kannata jättää liittymättä sen takia, ettei ole vielä varma omasta alastaan ja tulevasta ammatista, liittoa voi
vaihtaa vielä myöhemminkin.

Jos kaikki tämä kuulosti heprealta, älä menetä yöuniasi sen takia. Me tapaamme syksyllä heti opintojenne alkuvaiheessa uudelleen. Vastaamme myös mielellämme kaikkiin kysymyksiin
liittyen YKL:ään, ammattiliittoihin sekä elämään yleisesti.

Tervetuloa mantsalaisten huikeaan porukkaan myös meidän
puolestamme!
Marika ja Henkka
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Terveiset Fuksien Fuksilta, vm. 2013
Ensinnäkin onnittelut koulupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan maailman
pohjoisimpaan maantieteidenlaitokseen! Kirjoitan teille tätä kirjettä tosiaankin Fuksien Fuksina, vaikka opiskeluja en juuri nähnytkään joulukuuta
2013 pidemmälle, joten niistä en kovin asiantuntevasti osaa enkä aio teille
kertoa. Ajattelin kevyesti valottaa teille millaista on opiskelun ulkopuolinen
elämä mantsalaisena Oulussa.
Yksi syksyn odotetuimpia tapahtumia on fuksiaiset, jossa me vanhemmat
opiskelijat pääsemme toivottamaan teidät tervetulleeksi joukkoomme
(asianmukaisin mantsamenoin totta kai), ja joissa Fuksien Fuksi valitaan.
Viime syksynä joukkueet taistelivat tittelistä kynsin ja hampain, alkoholin vaikutuksen alaisena tankotanssien ja suurimman osan ajasta alusvaatteisillaan suorittaen. Kun jyvät oli karsittu akanoista, ja eniten
pisteitä kerännyt joukkue saatu selville, järjestettiin alkometri; Illalla parhaiten tasapainonsa pitävä palkittiin viinapullolla ja kiertopalkinnolla, jonka syvintä olemusta on vuoden kuluessa kommuunissamme
monta kertaa pohdittu; Onko se käsikranaatti? Onko se satelliittikartta? Onko maapallolla suu? Tämän
pohdinnan jatkaminen tulee siirtymään syksyllä teidän kontoillenne, kun palkinnon huoltajuus siirtyy
seuraavalle lupaavalle fuksille.
Fuksien Fuksi-kiertopalkinto

Opiskeluiden alkaessa on hyvä muistaa, että tasapainoiseen elämään
tulisi mahtua muutakin kuin opiskelijabileitä. Kypsä nuori aikuinen löytääkin tasapainon opiskeluiden ja vapaa-ajan välillä. Tälle elämälle on
kuitenkin tarjolla epätasapainoisempi vaihtoehto itsensä vielä kypsymättömämmäksi tunteville, nimittäin meidän Kaijokommuunimme aivan Teekkaritalon (=opiskelijabilekeskuksen) kupeessa! Tätä kuulua
kommuuniamme asuttavat minä, Sonja ja Kristel, kaikki fuksittaria vm. -13. Täällä on järjestetty vuoden
parhaimmat etkot, jatkot sekä bileet. Kommuunibileitä löytyi talven aikana foliohattuteemasta ihan vapun alusajan kiljujaisiin ja Jee-me-vihdoin-siivottiin-kämppä-bileisiin. Kotibileiden järjestäminen onkin
todettu hyvin kannattavaksi tavaksi kustantaa kotimme yhteiskulutustavarat, kuten wc-paperi ja konetiskiaine. Pilkottava tiskiainepurkin pohja onkin varma merkki tulevista bileistä! Keittiömme kännisohvalla
on onnellisena uinunut monta mantsalaista legendaa, osa kotibileiden jäljiltä, osa Caijon pihalta poimittuna. Asuminen bilekommuunissa tuo vaihtelua yksinasumiseen, enkä kadu muuttopäätöstä hetkeäkään!
Toiveenamme kommuuniemäntinä olisikin, että uskaltautuisitte avoimin mielin koreaan kommuunikartanoomme syksyn jälleen koittaessa viettämään leppoisaa laatuaikaa, tai vaihtoehtoisesti utuista torstaiiltaa, sillä kun aika meistä jättää, syvin toiveemme olisi pitää kommuunimme sukupolvelta toiselle mantsaopiskelijoiden vallassa.
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Lopuksi voisin antaa tärkeimmät sopeutumisvinkit opiskelijaelämään, nimittäin kirjoittamattomat säännöt, joihin tutustuminen poistaa kynnyksen kotiutua mantsalaisten pesään, kiltahuoneeseen:
1) Älä opiskele kiltahuoneella. Ikinä. Mutta jos kuitenkin tunnet palavaa poltetta opiskella jostain selittämättömästä syystä (kuten KELA:n painostuksesta), älä tee sitä ääneen. Tee se yksin sohvannurkassa. Älä
käytä tietokonetta koulutehtävien tekoon.
2) Älä käytä kiltahuoneen vilttiä kuin äärimmäisessä tarpeessa; sitä on käytetty eläinpelastustehtäviin.
Vilttiä ei myöskään tule pestä.
3) Kiltahuoneella ei kuunnella hyvää musiikkia. Syksyllä pääsette tutustumaan mm. kulttimaineen saavuttaneisiin Pahoihin Levyihin.
4) Kiltahuoneella ei saa juoda hyvää kahvia. Älä käytä muiden kuppeja, varsinkaan mikäli et jaksa niitä
tiskata. Jos kahvia ei ole valmiina kun tulet kiltikselle ja kaikki katsovat sinua odottavasti, sinun tulee
keittää kahvit koko porukalle.
5) Tilassa on useita suuren tunnearvon omaavia esineitä, kuten Ritva ja pokaali. Näitä esineitä pitää vaalia huolella, ja antaa niille huomiota tasaisin väliajoin. Niiden tärkeyttä ja hyödyllisyyttä ei kyseenalaisteta. Ritva tosin on etsintäkuulutettuna tällä hetkellä, sillä joku on ilmeisesti kokenut hyvin suurta tarvetta
lainata Ritvaa kotiinsa yksinäisten kevätiltojen iloksi. Kiertopokaaliin ei kannata koskea, se on nähnyt monet mantsalaisten kultajuhlat.
6) Kiltahuoneella on kylmä. Aina. Varsinkin tammikuussa. Tähän on hyvä varautua etukäteen, ja asiasta ei
ääneen valiteta. Huurtuneisiin ikkunoihin saa jättää terveisiä. Arktisissa oloissa selviytymiskeinoja varpaat
ja sielu jäässä kelaillessa muistakaa pitää mielessä säännöt 2. ja 4.
7) Vain Mantsanparasperse saa huutaa tietokoneella.
8) Väliovea naapurihuoneeseen ei saa avata. Sen takaa löytyy jotain pahaa. Kukaan ei ole ihan varma
kuinka pahaa.
Kiltahuoneella on todellisuudessa hyvin rentoa, ja ihmiset ovat todella mukavia. Varmistaakseni mahdollisimman matalan kynnyksen kiltikselle saapumiseen, taiteilin teille tähän hyvin luovan ja taiteellisen kartan lipaston sokkeloiden läpi. Seuraa kartassa kahvitahroja K-ovelta yläkertaan kiltikselle.
Hyvää kesänjatkoa ja muistakaa syödä sata jätskiä!
Lots Of Love; Rita
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MEILTÄ MYÖS VALMISTUTAAN!!

Ympyrä sulkeutuu. Seitsemännen vuoden opiskelija ja entinen Mantsalehden päätoimittaja Kati Moisala valmistui samana päivänä, kun
teidän pääsykokeenne oli.
Onnea Kati! T. Toimitus
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