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Päätoimittajan tervetuliaispuhe 

Onnea, olet päässyt juuri osaksi meidän maantieteen 

opiskelijoiden joukkoa Oulussa!  

Olen Jonna, seinäjokinen valokuvaus– ja crossfitad-

dikti, ja olen Oulun maantieteen opiskelijoiden aine-

järjestö Atlaksen mahtavaakin mahtavamman ja 

erittäin informatiivisen ainejärjestölehti Mantsaleh-

den päätoimittaja. Kun te astutte syksyllä arkkiteh-

tuuriseen ihmeeseen, Oulun yliopistoon, olen itse 

aloittelemassa kolmatta opiskeluvuottani sekä kandi-

daatin tutkintoa, jonka aiheesta minulla ei ole vielä 

tietoakaan tätä kirjoittaessani.  

Olen kenties ensimmäinen henkilö, joka saa kertoa 

teille maantieteen opiskelusta ja muusta mukavasta 

täällä Oulussa. Lyhyesti sanottuna olette valinneet 

parhaan alan. Maantiede on kivaa, hauskaa, mielen-

kiintoista ja yleissivistävää. Maantieteilijät tietävät 

maailmasta lähes kaiken. Lisäksi mantsalaiseen voi 

aina luottaa. Aina löytyy olkapää, jota vasten voi no-

jata tai sitten käsi, joka saattaa tarvittaessa kotiin as-

ti.  Atlas on ainejärjestönä pieni, mutta sitäkin tiiviim-

pi ja yhtenäisempi.  

Kun itse aloitin opiskeluni pari vuotta sitten en tien-

nyt yliopistossa opiskelusta juurikaan mitään vaikka 

luulin tietäväni paljonkin. Nyt kahden vuoden aikana 

suurin osa asioista alkaa olemaan hallussa ja vaikeat-

kin asiat on opittu viimeistään kantapään kautta. 

Etenkin muutama asia pääsi yllättämään, joten voisin 

helpottaa alkujärkytystänne ja jakaa teille muutaman 

viisaan sanan ja tarpeellisen vinkin opiskelujen 

aloittamiseen. 

1. Tämä mantsa ei ole samanlaista kuin lukiokirjoissa. 

Ensimmäisen vuoden aikana epäilin oliko tämä ollen-

kaan sitä mitä halusin ja luulin maantieteen olevan. 

Älkää siis säikähtäkö jos ensimmäisten kurssien jäl-

keen olo on epävarma.  

2. En ollut ajatellut opiskelua ja tentteihin lukemista 

juuri yhtään. Kurssimateriaalit olivat sekavia ja kirjat 

englanniksi. Argh. Mutta siihen tottuu ja englannin 

kielisen tekstin lukutaito kehittyy. Opetelkaa aloitta-

maan tenttiin luku ajoissa. Ei viimeisenä iltana. 

3. Ei luennoilla olo pakkoa! Miten ihanalta se kuulos-

taakaan. Mutta ei, älä tee sitä. Älä jätä luentoja liian 

helposti väliin. On paljon helpompi valmistautua 

tenttiin kun jokainen asia ei ole lukiessa uusi ja luen-

nolla on lisäksi saanut tenttitärppejä. Nimimerkillä 

kokemusta on.  

4. Kukaan ei katso perääsi. Tämä ei ole lukio. Profes-

sorit ja muu henkilökunta ei tunne sinua ja tenttiin et 

pääse jos et ole ilmoittautunut ajoissa.  

5. Meilläkään et pääse eroon matikasta. Kyllä, vii-

meistään toisena opiskeluvuotenasi pääset tutustu-

maan tilastotieteen ihanaan maailmaan koko kevään 

edestä! 

6. Ryhmäytykää ja tutustukaa!  Silloin kaikki on ki-

vempaa! 

Syksyllä tavataan! Rentouttavaa kesää! 

- Jonna, editor-in-chief     
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Puheenjohtajan terveisiä 

Tervehdys teille uudet fuksit ja onnittelut opis-

kelemaan pääsystä! Edessänne on noin viisi 

vuotta tiukkaa aherrusta opiskelujen parissa, 

mutta myös paljon hauskanpitoa ja uusia tuttu-

ja ja kavereita. Mantsan opiskelu on erittäin 

monipuolista ja valinnanvaraa esimerkiksi sivu-

aineissa on paljon. Onneksi kaikissa yliopisto-

opiskelun koukeroissa apunanne ovat mainiot 

pienryhmänohjaajanne, joiden puoleen voitte 

kääntyä minkä tahansa kysymysten kanssa. 

 

Aloitan itse nyt kolmannen vuoteni mantsan 

opiskelijana ja toimin tällä hetkellä Oulun 

maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlak-

sen puheenjohtajana. Atlaksen puolesta halu-

ankin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi 

mantsalaisten yhteisöön. Olemme rentoa ja 

mukavaa porukkaa ja odotamme kaikki innolla, 

että pääsemme tutustumaan teihin uusiin 

fukseihin ja perehdyttämään teidät opiskelija-

elämän saloihin. Atlas ja Oulun luonnontietei-

den opiskelijoiden kattojärjestö OLuT järjestä-

vätkin tätä varten heti fuksivuoden alusta asti 

paljon hauskoja tapahtumia, joihin todellakin 

kannattaa osallistua! Itse kiersin fuksina ne 

kaikki läpi ja kyllä kannatti :) Mantsalaisiin ja 

muihinkin luonnontieteilijöihin ja helppo tutus-

tua ja kaikki ovat tervetulleita porukkaan. 

 

Suosittelen myös miettimään ainejärjestötoi-

mintaan osallistumista. Kokemusta ei tarvita, 

kiinnostus riittää! Atlakselle kootaan joka syys-

kokouksessa uusi hallitus ja toimihenkilöt, joi-

den joukkoon halutaan aina uutta verta! :) Ai-

nejärjestötoiminta ei ole pelkästään superki-

vaa, vaan siitä saa myös hyödyllistä kokemusta, 

jota työnantajatkin arvostavat. 

 

Lopuksi toivotan teille kaikille mukavaa ja ren-

touttavaa kesää ja neuvon teitä ottamaan 

edessä koittavasta fuksivuodestanne alusta asti 

kaiken irti! Sitä odotellessanne suosittelen vil-

kaisemaan Atlaksen nettisivuja (atlas-ry.fi), joil-

ta löytyy kaikenlaista mielenkiintoista infoa tu-

levasta kotikillastanne. 

 

 

Atlaksen puheenjohtaja Sonja  
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Hyvät maantieteen fuksit 

 

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan maantiedettä 

Oulun yliopistoon! Samalla tiedoksi myös, että si-

jainniltaan olemme maailman pohjoisin alan yksik-

kö.  

 

Valintakokeisiin osallistuneista noin viidennes pääsi 

sisälle.  Karsinta oli hyvin tiukka.  Ahkerointi lukios-

sa ja osaaminen pääsykokeessa on nyt palkittu. Ei-

pä uutteruutta kannata unohtaa jatkossakaan. 

Tiukka karsinta merkitsee myös, että olette hyvin 

motivoituneita maantieteen opiskelijoita. Maantie-

teen laitokselle ei niin sanotusti kävellä sisään, 

vaan osaamista vaaditaan! 

 

Muutama vuosi sitten laitos palkittiin erinomaisesti 

hoidetusta alkuvaiheen opintoprosessista kolmen 

muun yksikön kera. Palkitseminen tarkoittaa sitä, 

että opetuksen organisointi eri osapuolten kesken, 

ensimmäisen vuoden opiskelijat ja laitoksen henki-

lökunta, toimii saumattomasti. Jo ensimmäisen 

vuotena pääsette kuuntelemaan kaikkia professo-

reitakin. Käytäntö ei ole aivan tyypillinen yliopiston 

eri yksiköissä. 

 

Ensimmäinen tutkinto, jonka suoritatte, on LuK-

tutkinto. Viimeisten kuuden vuoden aikana kaikki 

opiskelemaan hyväksytyt ovat suorittaneet LuK-

tutkinnon! Aikamoinen saavutus kaiken kaikkiaan.  

 

LuK-tutkinnon suorittaminen vie kolme vuotta, FM-

tutkinto kaksi. Joku teistä saattaa ainakin salaa 

haaveilla jo nyt tohtorin tutkinnon suorittamisesta, 

sekin onnistuu aikanaan. 

 

Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen etenemi-

nen löytyy teille jaetusta materiaalista. Tutustuka-

niihin huolellisesti. Ne helpottavat maantieteen 

pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvaihetta. 

 

Sivuainevalintojen osalta laitos on mahdollisuuksil-

taan ja joustavuudeltaan eturintamassa kaikista 

yliopiston yksiköistä. Maantieteilijöiden tutkintoto-

distuksissa on kautta aikojen ollut arviolta noin 80 

eri sivuainetta. Heti ensimmäisinä päivinä tai viik-

koina pääsettekin pohtimaan sivuainevalintoja.  

 

Sivuaineiden valinnan ei tule olla sattumankaup-

paa, vaan sitä kannattaa harkita tarkasti. Niillä 

saattaa olla aikanaan suuri merkitys myös työhön 

sijoittumisen kannalta. Älä kuitenkaan luota opis-

kelukavereiden valintoihin ja neuvoihin, vaan luota 

itseesi! Opiskelu maantieteen laitoksella tarjoaa 

paljon mahdollisuuksia, mutta myös opiskelijoiden 

henkilökohtaista vastuuta omien opintojen suun-

nittelusta ja suorittamisesta. Mieti mikä sinua kiin-

nostaa oikeasti ’isona’, ja tee valintasi rohkeasti 

sen mukaan. 

Maantieteen opiskelijoiden on myös mahdollisuus 

hakea harjoittelupaikkaa. Suositeltava ajankohta 

harjoittelulle on neljäs vuosi.  
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Vuodesta 2010 lähtien maantieteessä on ollut vain 

yksi koulutusohjelma ja viisi eri maantieteen alaa 

aiemman kahden koulutusohjelman sijaan. Erikois-

tumisaloja ovat aluekehitys ja aluepolitiikka, geoin-

formatiikka, kulttuurimaantiede, luonnonmaantie-

de sekä matkailumaantiede.  Lisäksi omana linjana 

on aineenopettajan vaihtoehto. Opetus on järjes-

tetty siten, että oman erikoistumisalan lisäksi pää-

sette tutustumaan muihinkin maantieteen aloihin.  

 

Oulun yliopisto on profiililtaan tiedeyliopisto ope-

tuksen perustuessa hyvin suurelta osin kunkin 

opettajan omakohtaisiin tutkimuksiin. Tiedeyliopis-

ton yksikkönä tulemme esittelemään tutkijoiden 

tekemiä tutkimuksia aiempaa enemmän.  

 

Periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’, on syytä pitää 

mielessä. Kynnys meidän kaikkien ovella ei ole kor-

kea! Muistakaa se. Laitoksen henkilökunnalta, 

pienryhmäohjaajilta ja koulutussuunnittelijalta kan-

nattaa kysyä heti epäselvistä opiskeluun liittyvistä 

asioista. Huhuilla on tapana kasvaa ja asiat muuttu-

vat pahimmillaan lähes päinvastaisiksi.  

 

Kansainvälisyyteen kannattaa suhtautua alusta al-

kaen myönteisesti, uusia uria tarjoavana mahdolli-

suutena, jopa välttämättömyytenä. Viime vuosina 

laitokselta ulkomaille vaihtoon meneviä maantie-

teen opiskelijoita on ollut keskimäärin 7-12 vuo-

dessa, tulijoiden määrän ollessa samaa suuruus-

luokkaa. Viime vuonna alkanut kaksoistutkintojär-

jestelmä, Double Degree, mahdollistaa FM- tutkin-

non saamisen sekä Saksasta että Oulusta. 

 

Palaute opiskelijavaihdosta on ollut positiivista se-

kä lähtijöiden että tulijoiden osalta. Maantieteen 

laitoksella on vajaa 20 omaa kohdetta, mutta osana 

Oulun yliopiston vaihtojärjestelmää yli 100 koh-

detta eri puolille maailmaa. Maailma on siis avoin.  

 

Opiskelijajärjestö Atlaksen toimintaan osallistumi-

nen heti alusta alkaen on teille paitsi erittäin tär-

keätä, myös hyödyllistä ja tietysti hauskaa! Atlak-

sen jäsenet ottavat teidät lämpimästi vastaan jär-

jestäen erilaisia tapahtumia heti opintojen alussa ja 

myöhempinä vuosina. Ottakaa koppi vastaan ja 

osallistukaa aktiivisesti sen toimintaan!  Atlas on 

ottanut myös vaihto-opiskelijat hienolla tavalla vas-

taan, osaksi opiskelijayhteisöä. Siitä lämmin kiitos 

Atlakselle koko henkilökunnan puolesta!  

 

Tulemme tekemään maantieteen laitoksella kaik-

kemme, jotta oma tieteenalamme, maantiede, 

avautuu teille kaikille mahdollisimman laajasti. 

Maantieteen opiskelu on kiehtovaa, valinnanmah-

dollisuuksia on useita sekä maantieteessä että sivu-

aineissa.  Kansainväliset mahdollisuudet vain koris-

tavat kakkua. Olen varma, että Te jokainen tulette 

löytämään oman kotipesänne maantieteen alalta. 

 

Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä ja siihen 

kiinteästi liittyvää opiskelijaelämää!  Useasti kuulee 

sanottavan, että yliopisto-opiskelu olisi elämän pa-

rasta aikaa. Oletan näin olevan teidänkin osaltan-

ne. 

 

Jarmo Rusanen 

Professori, maantieteen yksikön johtaja 
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Hei maantieteen FUKSI 2015, 
 

luultavasti me olemme jo tavanneet,  ainakin jos 

osallistuit valintakokeeseen keväällä 2015.  Olit 

yksi niistä maantieteen valintakokeissa 18.5.2015 

istuneista (ellet ole siirtänyt opintojasi, ja sinut 

kohtaan myöhemmin) ja minä yksi valvojista. Luu-

len, ettemme kumpikaan muista toisiamme. Tämä 

asia toivottavasti tulee muuttumaan jatkossa, sillä 

minä olen se henkilö, joka tulee tarvittaessa ohjaa-

maan opinnoissa eteenpäin, selvittelemään mah-

dollisia vaihto-opiskelukohteita ja pohtimaan tule-

vaisuuden työpaikkoja uraohjauksen ja harjoittelu-

paikkojen avulla. 

 Sen haluan sanoa, että olet valinnut erin-

omaisen alan. Maantiede mahdollistaa monipuoli-

sen osaamisen niin taitojen kuin tietojenkin saralla. 

Uskonkin, että maantiede on tulevaisuuden ala. 

Tämä johtuu ennen muuta siitä joustavuudesta, 

jonka maantiede mahdollistaa. Monet mielenkiin-

toiset sivuaineet luovat opintojen kokonaisuudesta 

hyvän ja hyödyllisen tietoaineiston tulevaisuuden 

haasteita ajatellessa. Mielestäni maantieteilijän 

paras (ja samalla huonoin) puoli on se, että maan-

tieteilijällä on laaja käsitys monesta asiasta ja siksi 

maantieteilijä useimmiten kykenee ymmärtämään 

asioista useita eri puolia. Työelämässä maantietei-

lijät ovat haluttuja juuri monipuolisuuden takia. 

Omaa osaamistaan voi laajentaa sivuaineilla, jotka 

minun mielestäni kannattaa valita ennen kaikkea 

oman kiinnostuksen mukaan. Sivuaineet antavat 

mahdollisuuden perehtyä juuri niihin asioihin, jois-

ta olet erityisen kiinnostunut – oli se sitten ympä-

ristö, kulttuuri, yhteiskunta, kielet tai kaikki edellä 

mainittu.  

 Ja haluan varoittaa, opintojen alku on maan-

tieteellä vauhdikas. Syksy alkaa tiiviillä yliopistoon 

ja yliopisto-opiskeluun tutustumisella, maantie-

teen opinnot ja englanninkielen kurssin starttaavat 

nopeasti syyskuussa käyntiin.  Tarkoituksena ei ole 

uuvuttaa sinua vaan auttaa sinut jouhevasti opin-

tojen alkuun. Sinulla kuitenkin voi olla muitakin 

muutoksia elämässäsi samaan aikaan. Olet ehkä 

muuttanut vasta Ouluun ja ensimmäistä kertaa 

omillesi. Neuvoni tässä tilanteessa on, että anna 

itsellesi aikaa. Kaikkea ei tarvitse oppia heti, kaikkia 

järjestelmiä ei tarvitse muistaa eikä kaikkia sivuai-

neita päättää. Kaikista asioista voidaan keskustella 

myöhemminkin. Ja ihan alusta asti on hyvä muis-

taa, että aina voi kysyä. Joskus voi tuntua, että 

maantieteen henkilökuntaa voi olla vaikea lähes-

tyä. Silloin vanhemmat opiskelijat ja etenkin pien-

ryhmäohjaajat ovat suureksi avuksi. Henkilökunta-

kin auttaa kyllä mielellään, vaikka professori pe-

lottavalta titteliltä kuulostaisikin. 

 Ja jos vanhempasi sattuvat lukemaan tätä 

lehdykkää, heille toteaisin, että voitte huoletta lä-

hettää lapsenne Ouluun opiskelemaan. Oulu on 

juuri sopivankokoinen paikkakunta opinnoille ja 

uuden elämänvaiheen avaavalle nuorelle. Kaupun-

ki on sopivan suuri, mutta sopivan pieni. Ja yhden 

meidän viime vuoden fuksin isän sanoja vapaasti 

lainaten: maantieteellä pidetään opiskelijoista 

huolta. 

Tervetuloa siis minunkin puolestani. Ja nähdään 

syksyllä! 

 

Katri Suorsa 

Maantieteen koulutusohjelma koulutussuunnitteli-

ja ja Erasmus-koordinaattori 

e-mail. katri.suorsa@oulu.fi 
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Terve! 
Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastanne ja lämpimästi 

tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Oulun yliopistoon! Mää 

oon Elisa Rajanen ja alun perin lähtösin pienestä kylästä nimeltä 

Ii, mutta asunut jo lukioajoista Oulussa (7 vuotta). Olen siis yksi 

neljästä pienryhmäohjaajastanne (PRO:sta) ja lisäksi toimin myös 

teidän fuksivastaavana. Tämä kaksoispesti tarkoittaa siis sitä, 

että syksyllä tulen opastamaan teitä opiskelijaelämään pienryh-

män merkeissä sekä yleisesti olen vastuussa teidän auttamisesta 

jne koko fuksivuotenne ajan. Aloitan syksyllä jo kolmannen opis-

keluvuoteni mantsalla (järkyttävää miten nopeaa aika rientää!) ja 

en ole vieläkään osannut päättää mihin suuntaudun, joko luon-

nonmaantiede tai GIS. Niin ja aloitan ensi lukuvuotena myös 

pedagogiset opintoni, elikkä hankin itselleni myös aineenopetta-

jan pätevyyden. Sivuaineina minulla on siis pedagogisten opinto-

jen lisäksi biologia ja ympäristönsuojelu, myöhemmin ajattelin 

opiskella myös tilastotiedettä sivuaineena.    

 Päätöksenne lähteä opiskelemaan maanTIEDETTÄ on 

loistava valinta ja meillä maantieteen laitoksella on mukavat ja 

asiantuntevat professorit, ilmapiiri rento sekä lähestulkoon ra-

jattomat sivuainemahdollisuudet takaavat sen, että saat raken-

taa opinnoistasi juuri itsellesi sopivan paketin. Älkää missään 

nimessä vielä stressatko sivuaineista tai suuntautumisalastanne, 

sillä ensimmäisenä vuotena te kaikki käytte maantieteen yleisiä 

opintoja eli vähän jokaisesta suuntautumisalasta eikä teidän tarvi 

vielä tietää mikä kiinnostaa. Kyllä se selviää sitten kun olette käy-

tännössä nähneet millaista mikäkin maantieteen osa-alue on.  

 Jos tulet suoraan lukiosta on opiskelu erilaista ja se voi 

olla alussa järkyttävääkin, mutta on se toisaalta taas aivan mah-

tavaa! Yliopistossa teillä on paljon enemmän vastuuta omista 

opinnoistanne, mutta vapautta on taas paljon paljon enemmän. 

Opiskelu vaatii oman panostuksensa ja välillä stressaa ja pitää 

puurtaa niska limassa (etenkin tenttejä edeltävinä päivinä :D), 

mutta opiskelu on rentoa ja tukenanne teillä on laitoksen henki-

lökunta, me pienryhmäohjaajat sekä kaikki vanhemmat mantsa-

laiset oikeesti tosi mielellään jakaa neuvoja kun pääsee kerrankin 

tärkeilemään. ;) Opiskelun rytmiin pääsee nopeasti mukaan ja 

kaikki  alussa niin vaikealta tuntuva ja vieras tuntuu syksyn jäl-

keen jo niin tutulta ja turvalliselta.    

 Mahtavin juttu Oulun maantieteen laitoksella opiskelussa 

on meidän ainejärjestö Atlas. Meitä maantieteilijöitä on suhteel-

lisen vähän, mikä takaa sen että on helppoa (ja varmaa) päästä 

osaksi opiskelijayhteisöämme. Teidät kaikki otetaan kyllä avo-

sylin vastaan eikä teidän tarvi jännittää tänne tulemista ja van-

hempiin opiskelijoihin tutustumista, sillä mekin kaikki jännite-

tään ja ollaan innoissamme teidän tulostanne tänne! Fuksivuote-

na kannattaa osallistua kaikkiin mahdollisiin opiskelijatapahtu-

miin, joita järjestetäänkin paljon niin Atlaksen kuin esim. OLuTin 

(Oulun luonnontieteilijät) toimesta. Opiskelijatapahtumien  (sekä 

alkoholittomia että alkoholillisia) avulla pääsee parhaiten tutus-

tumaan muihin opiskelijoihin ja se on sitä opiskelijoiden ns. va-

paa-aikaa ja rentoutumista. Kaikista tapahtumista myös infotaan, 

joten ei tarvitse huolehtia siitä että menisi jokin juttu ohi.   

Vielä lopuksi annan fuksivastaavan näkökulmasta teille muuta-

mia vinkkejä opiskelun aloittamiseen:  

- Muista ottaa opiskelupaikka ajoissa vastaan ja maksaa lukuvuo-

simaksu Oulun yliopistolle! Helpottaa kummasti opiskelun 

aloittamista 

- Hommaa kämppä! Aloita asunnon hankinta hyvissä ajoin sillä se 

voi valitettavasti joskus viedä enemmänkin aikaa. Asuntoja löytyy 

halvalla vähän joka puolelta Oulua, paljon myös täältä Linnan-

maalta ja Kaijonharjusta yliopiston kupeelta. Tsekkaa seuraavat: 

PSOAS, Sivakka, SATO, OVV ja tietty yksityiset 

- Tilaa opiskelijakortti, ohjeet ja mahtavat edut näkee OYY:n 

nettisivuilta. Opiskelijakortilla saatte esim. ruokailun yliopistolla 

hintaan 2,60e 

- KÄYKÄÄ PRO-KERROILLA! Helpottaa elämäänne ja opiskelujen 

aloittamista! Tutustutte ihmisiin ja saatte niiiiiiiiin paljon selkoa 

siihen mitä yliopistossa opiskelu ja opiskelijaelämä Oulussa on. 

Opitte myös kulkemaan tässä sokkeloisessa rakennuksessa ja 

PROitten kanssa on mahdollisuus tutustua myös Oulun kaupun-

kiin. 

Tuntuuko nyt ettet tiedä mistään mitään etkä tunne ketään ja 

kaikki on niin pelottavaa? Siltä pitääkin tuntua ja siltä kaikista 

tuntui ensimmäisinä yliopistopäivinä! MUISTA nyt että mantsa-

laiset on kivoja ja ihania ihmisiä ja pienryhmäohjaajien lisäksi 

kaikilta vanhemmilta opiskelijoilta saa kysyä apua ja neuvoa. 

Meistä kaikista vanhemmista opiskelijoista saatte myös itsellen-

ne kavereita oman vuosikurssinne lisäksi, ollaan yksi iso perhe 

koko Atlas!  

Ottakaa yhteyttä jos on yhtään mitään kysyttävää, tavoitatte 

minut sähköpostilla. Viettäkää oikeen mukava ja rentouttava 

kesä!  

Syksyllä nähdään!!!  

Elisa Rajanen                                                                                                                                        

elisa.rajanen@hotmail.fi (joo, fi ei com :D) 
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Moikka vaan kaikki ! 

Onnittelut opiskelupaikasta näin alkuun! Ja toi-

vottavasti myös kesä on mennyt kivasti. Minä olen 

Susanna, yksi teidän tulevista pienryhmäohjaajista. 

Olen kotoisin alun perin Lumijoelta, eli Oulusta 40 

kilometrin päässä olevasta pikkukylästä, mutta Ou-

lu on kyllä tullut tutuksi tässä elämäni aikana. En-

nen yliopistoa minua kiinnosti erityisesti kaikki 

luonnonmullistukset ja maapallon jatkuva muovau-

tuminen, joten päätin hakea opiskelemaan maan-

tiedettä. Pääsykokeiden jälkeen olo oli melko epä-

toivoinen, mutta täällä sitä kuitenkin ollaan. Nyt 

pääaineeni on luonnonmaantiede, jonka ohella 

opiskelen myös geologiaa, ympäristönsuojelua ja 

geoinformatiikkaa, eli kaikkia kivihommia ja maa-

pallojuttuja. 

 

Maantieteen opiskelu yliopistossa poikkeaa paljon 

lukion maantieteestä. Alan laajuus tuottaa aluksi 

varmasti kaikille kummastusta, mutta omien kiin-

nostuksenkohteiden kautta pääsee varmasti kiinni 

opiskeluun. Varsinkin sivuaineiden laaja valikoima 

voi yllättää, sillä mantsalainen voi oikeastaan valita 

melkeinpä mitä vaan. Ensimmäinen vuosi on maan-

tieteen opintojen osalta aikalailla sama kaikille, ja 

sivuaineiden erilaisia johdantokursseja kannattaa 

käydä kokeilemassa omien mielenkiintojen mu-

kaan. Kaikki on kiinni ihan itsestä. Mutta älkää repi-

kö koulujutuista heti alkuun turhaa stressiä, vaan 

nauttikaa kaikesta uudesta ja kivasta! 

 

Itse opiskelun ohella yliopistossa ja mantsalla teh-

dään kaikkea huippua. Uusille opiskelijoille pide-

tään aika tarkkaan miljoona erilaista tapahtumaa, 

joten tulette varmasti tutuksi toisillenne niiden ai-

kana. Yliopiston järjestämien tapahtumien lisäksi 

meidän oma ainejärjestö Atlas järjestää erilaisia 

tapahtumia, joita kannattaa odottaa innolla. Teille 

mantsafukseille pidetään syksyllä oma tapahtuma, 

fuksiaiset, joissa pääsette tekemään kaikkea pöljää, 

ja varmasti vanhemmatkin mantsalaiset tekee kaik-

kea pöljää. Siellä pääsette varmasti käsiksi mantsa-

laisuuden syvimpään olemukseen (ja muihin mant-

salaisiin). Tärkeintä onkin ottaa kaikki ilo irti uusista 

kavereista ja kokemuksista, mitä fuksivuonna pää-

sette näkemään. 

 

Me pienryhmäohjaajat ollaan nyt täällä ihan vaan 

teitä varten, joten jos tulee mitään kysyttävää – 

vaikka että onko oulussa oravia – niin pistäkää säh-

köpostia susanna.greus@student.oulu.fi, tai kir-

jottakaa ylös ja kysykää kun nähdään syyskuussa! Ja 

vaikka me vanhemmat mantsalaiset saatetaan vai-

kuttaa aluksi vähän isoilta ja pelottavilta niin ei me 

oikeasti olla. 

 

Pitäkää superkiva loppukesä, 

-Susanna 
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MOI ja tervetuloa Oulun mantsalle!  

 

Omia pääsykokeen jälkeisiä fiiliksiä muistellessani 

veikkaan, että saatat olla hieman hämmentynyt, 

ehkä jopa järkyttynyt sisäänpääsykirjeestä. Olet 

selvittänyt tiesi yliopistoon ja tietenkin laitoksista 

parhaimpaan. ONNEA! 

 

Mun nimi on Kristel ja ens syksynä me nähään 

pienryhmäohjauksen merkeissä. Ellen satu tässä 

välissä nappaamaan Eurojackpottia, menen isona 

takaisin yläasteelle. Tästä johtuen oon viimeset 

kaks vuotta opiskellu mantsan lisäksi paljon bilsaa 

ja hyvin pienimuotoisesti geologiaakin. Tulevaisuu-

dessa eessä on toivottavasti enemmän kulttuuri-

mantsan ja aluesuunnittelun kursseja sekä vaihto-

vuosi jossakin päin Eurooppaa. 

 

Muut on jo luultavasti kertoneet esittelyissään kai-

ken oleellisen opiskelusta, joten tyydyn tiivistetym-

pään muotoon: Yliopisto ei ole lukio. Aluksi voi hel-

posti tulla orpo ja yksinäinen olo pelottavassa opis-

kelumaailmassa, mutta etköhän pääse pian jyvälle. 

Kannattaa verkostoitua paitsi oman vuosikurssin, 

myös vanhempien opiskelijoiden ja laitoksen tyyp-

pien kanssa. Kysy rohkeasti aina kun menee sormi 

suuhun jossakin asiassa! 

 

Ainiin, jos joku on kämppää vailla, niin kehotan 

harkitsemaan mun ja pj-Sonjan kämppikseksi ryh-

tymistä. Kommuunikoti sijaitsee Kaijonharjussa, 

huone on suuri ja vuokra erittäin kilpailukykyinen 

(235e +20e vesi).  

 

Kivaa kesä jatkoa ja tapaamisiin syyskuussa! Kysy-

mykset koskien opiskelua, kämppää tai vaikka Ou-

lun joukkoliikennettä voi lähettää osoitteeseen 

kristel.tagel@student.oulu.fi 
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Heissan! 

Kun tämä kirje kolahtaa postiluukustasi, olen itse 

reissussa Itä-Euroopassa. Yhteydenpito voi olla siis 

heikkoa, mutta onneksi kysymyksiä voit lähettää 

muille pienryhmäohjaajille. Liian aikaisin ei kuiten-

kaan kannata opiskelusta huolehtia, yliopistoelämä 

alkaa avautua sinulle syksyllä opiskelujen lomassa 

ja ohjeet muitten juttujen hoitoon tulevat kirjeen 

mukana. Olitpa siis tällä hetkellä missä vaan ja mis-

tä vaan, edessäsi on muutto Ouluun, Suomen suu-

rimman pizzan kotikaupunkiin. Mikä vielä tärkeäm-

pää, olet päässyt opiskelemaan juuri maantiedettä! 

Jee! 

 

Me pienryhmäohjaajat tutustutamme sinut uusiin 

tapahtumiin ja paikkoihin, ja toivottavasti tutus-

tumme myös keskenämme siinä välissä. Kaikkeen 

kannattaa lähteä mukaan, sillä opiskelutovereihin 

tutustuminen voi opettaa sinulle yhtä paljon kun 

käymäsi kurssit yhteensä! No joo, eivät jutunaiheet 

yliopistossa välttämättä fiksummiksi muutu, mutta 

ainakin kavereitten kanssa opiskelu on hauskem-

paa. Lisäksi kanssaopiskelijat voivat jakaa tentti-

tärppejä (tentti eli yliopistotermi kurssikokeelle) ja 

kenties luentomuistiinpanojakin. Joten nyt voit ko-

kea ystäväsi ihan konkreettisena hyötynä, wow! 

Myös Atlas, eli maantieteen ainejärjestö, järjestää 

tapahtumia ja tarjoaa kiltahuoneella kahvia. 

 

Syksyllä, kun saavut yliopistoon fuksina, aloitan mi-

nä opiskelujeni kolmannen vuoden, pääaineena 

yllättäen mantsa. Mukaan on kuitenkin mahtunut 

ties minkälaisia sivuainekokeiluja aina kulttuuriant-

ropologiasta saksan kieleen. Eka vuosi menee siis 

ehkä sinullakin kaikkea kokeillessa ja ihmetellessä, 

vielä ei tarvitse olla valmiita suunnitelmia. Tällä 

hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että teen jonkunlai-

sen kokonaisuuden aineenopettajaopinnoista, 

geoinformatiikasta tai luonnonmaantieteestä, bio-

logiasta, venäjästä, ranskasta, ympäristönsuojelus-

ta, tilastotieteestä tai geologiasta. Lievästi sanottu-

na on vieläkin vähän avoinna suunnitelmat. Voisi-

han sitä käydä tähän vielä matkailua, tietojenkä-

sittelytieteitä tai markkinointiakin. Toisin sanoen, 

mantsalla on aika laajat mahdollisuudet opiskella 

ihan sitä mistä tykkää. Tervetuloa opiskelemaan ja 

hyvää loppukesää! 

 

Syksyllä tavataan! 

Kesäreissuterkuin Venla 
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Atlaksen vastuuhenkilöt 2015 

Puheenjohtaja 

Sonja Rajanen 

Varapuheenjohtaja ja ympäristö-

vastaava 

Katja Palosaari 

Sihteeri 

Essi Jokinen 

Taloudenhoitaja 

Hanne Mäenpää 

KoPo-vastaava 

Juha Oksanen 

SoPo-vastaava 

Antti Kumpula 
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Jäsenvastaava 

Aleksi Nivala 

Tiedotusvastaava ja webmaster 

Laura Rajanen 

Huvi– ja excuvastaava 

Matti Partanen 

Urheiluvastaava 

Pietu Niinimäki 

Kulttuurivastaava 

Miikka Oikarinen 

Emäntä 

Tiia Kivirikko 

Huvi– ja excuvastaava 

Venla Honkala 

Fuksivastaava 

Elisa Rajanen 

YKL-vastaava 

Marika Kettunen 
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Graafikko 

Pieta Ronkainen 

Mantsalehden päätoimittaja 

Jonna Löfhjelm 

Mantsalehden toimittaja ja OLuT-

vastaava 

Kristel Tagel 

OLuT-vastaava 

Elina Nissinen 

PSMS-vastaava (vas.) 

Sara-Juulia Tervola 

YKL-vastaava (oik.) 

Noora Pekkala 

KV-vastaava 

Anna-Kaisa Ala-Aho 
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Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry. (PSMS) on 

perustettu vuonna 1963 ja ollut siitä lähtien olennainen 

osa pohjoissuomalaista maantieteellistä identiteettiä. 

PSMS:n tavoitteena on toimia yhdyssiteenä sekä maan-

tieteilijöiden että maantieteen lähitieteiden välillä edis-

täen yhteistyötä ja maantieteen paikallista tun-

nettuutta.  Tavoitteita täyttääkseen seura järjestää ko-

kouksia, ohjelmatilaisuuksia ja julkaisee kahta tieteellis-

tä sarjaa (Nordia Geographical Publications ja Nordia 

Tiedonantoja) sekä tukee mahdollisuuksiensa mukaan 

taloudellisesti erityisesti nuorten maantieteilijöiden 

toimintaa. 

Seura järjestää vuosittaisia yleiskokouksia sekä rentoja 

esitelmätilaisuuksia, joissa esittäytyvät maantieteen eri 

suuntaukset. Ajoittain järjestettävä Nordia-ilta on mer-

kittävä pohjoissuomalainen maantieteellinen tapahtu-

ma, missä pääsevät yhtä lailla esille alan konkarit kuin 

nuoret maantieteilijätkin. Excursioita, eli eri teemaisia 

matkoja ja retkiä, on seuran toimesta viime vuosina 

järjestetty mm. Romaniaan, Norjaan ja Kostamukseen. 

Seuran jäsenet voivat tehdä ehdotuksia retkien kohteis-

ta sekä tapahtumien teemoista. 

PSMS:n johtokunnassa on sekä tutkintonsa jo suoritta-

neita maantieteilijöitä että maantiedettä vasta opiskele-

via jäseniä. Virkeä, aktiivinen ja nuorekas jäsenkunta on 

seuran toiminnan ydin.Vuoteen 2008 asti Atlas muuten 

oli PSMS:n alajaosto ja yhdistysten välistä yhteistyötä 

on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin. Atlaksella ja 

PSMS:lla oli esimerkiksi viime syksynä yhdessä egeaOu-

lun kanssa ulkoilupäivä Virpiniemessä. 

Opiskelijoille seuran jäsenyys maksaa 8 euroa, ja muille 

18 euroa vuodessa. Seuran järjestämän toiminnan lisäk-

si jäsenet saavat tasokkaan, kerran vuodessa ilmestyvän 

NGP Yearbookin joka sisältää pääasiassa pohjoissuoma-

laisten maantieteilijöiden tuottamia artikkeleita maan-

tieteen eri aloilta - myös opiskelijat voivat tarjota esi-

merkiksi graduun tai kandityöhön perustuvia kirjoituksi-

aan lehteen. Lisäksi uudet jäsenet saavat PSMS:n haala-

rimerkin koristamaan maantieteilijöiden tunnusmerk-

kiä, eli viininpunaisia haalareita. 

Älä pelkää olla yhteydessä, mikäli PSMS alkoi kiinnostaa 

sinua! Osallistu rohkeasti syksyllä järjestämiimme ex-

cursioihin ja kokouksiin, niin saat seurasta kaiken hyö-

dyn irti verkostoitumismielessä ja olet osana kehittä-

mässä alueemme maantieteellistä identiteettiä. Seuran 

ilmoitustaululla salin GO224 tuntumassa ilmoitetaan 

seuran ajankohtaisista tapahtumista ja tietoa saa myös 

PSMS:n nettisivuilta sekä Facebook-sivustolta. Tervetu-

loa mukaan! 

Mahtavaa fuksivuotta toivottaen,  

Sara Tervola,  

Atlaksen PSMS-vastaava, PSMS:n opiskelijajäsen 

sara-juulia.tervola@student.oulu.fi 

PSMS, eli Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura 
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Hei fuksit! Onnea ensiksi mahtavan opiskelupaikan 

saamisesta. Jännittäviä asioita on luvassa teille tänä 

vuonna, nyt saa innostua. Täällä huutelee Elina, 

atlaslainen ja Oulun Luonnontieteilijät ry:n fuksi-

vastaava, ja aion kertoa teille Oulun Luonnontietei-

lijät ry:stä eli OLuTista. OLuT on Oulun yliopiston 

luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden järjestö, 

johon kuuluu meidän mantsan ainejärjestön Atlak-

sen lisäksi myös matemaatikot ja fyysikot (Sigma), 

kemistit (Valenssi), biokemistit (Histoni), biologit 

(Syntaksis), geologit (Nikoli) ja tietojenkäsittelijät 

(Blanko). OLuTin jäsenyys ei maksa mitään, ja kun 

vastaanotatte opiskelupaikan, tulee teistä samalla 

OLuTtilaisia. OLuT näkyy mantsalaisen perusjantte-

rin elämässä lähinnä tapahtumina, joita järjeste-

tään pitkin vuotta, eniten syksyllä fuksien aloittaes-

sa sekä wappuna, joka on opiskelijoiden kulta-

aikaa. 

 Kun aloitatte opiskelut syksyllä, tulee meidän 

ensimmäiset tapahtumat hyvin pian. Syksyn tapah-

tumat on suunnattu juuri fukseille, ja tarkoituksena 

on tuoda teidän hämmentävään yliopistoelämän 

alkuun hieman valoa sekä ennen kaikkea saada tei-

dät tutustumaan toisiinne. Jos siis yliopistoelämän 

alku tuntuu vain hämärältä vyyhdiltä johon sisältyy 

paljon omituisia yliopistotermejä ja yliopiston laby-

rinttikäytäviin eksyilyä ja liian vähän hauskanpitoa, 

on meidän tapahtumat juuri sinua varten. Me jär-

kätään teille syyskuussa fuksikisat, fuksisuunnistus 

ja fuksisitsit. Fuksikisat on rento ulkotapahtuma, 

jossa kilpaillaan joukkueissa muita fukseja vastaan 

suorittamalla tehtäviä. Fuksisuunnistuksessa te 

kierrätte vanhempien opiskelijoiden pitämiä rasteja 

yliopiston ja keskustan alueella. Koska sitsit tulee 

monelle varmasti uutena terminä niin avataampa 

vähän. Kyseessä on ”akateeminen pöytäjuhla”, eli 

toisinsanoen mennään paikalle teeman mukaisesti 

pukeutuneena, juodaan paljon, syödään vähän, 

lauletaan ja kuunnellaan muiden pitämiä melko 

sisällöttömiä puheita. Mutta ei huolta jos laulutaito 

puuttuu ja et halua pitää puhetta, sitsejä ei kannata 

jättää välistä sillä tavoitteena ei ole kyseisten taito-

jen mittaaminen vaan se, että kaikilla on hauskaa. 

Muita OLuTin tapahtumia ovat syksyllä Futistur-

naus, Ruskaretki (mökkireissu), Pikkujoulut ja Pik-

kujoulusitsit ja keväällä YPXQ eli ystävänpäiväexcu 

(=excursio=aikuisten luokkaretki…) ja monet eeppi-

set Wapputapahtumat. OLuT myös järkkää Oulun 

osalta jokavuotista valtakunnallista Luonnontieteili-

jöiden Jouluristeilyä. 

 Suosittelen omasta kokemuksesta käymään 

OLuTin (ja Atlaksen) tapahtumissa heti fuksivuoden 

alusta asti, vaikka joku tapahtumista ei kuulostaisi 

erityisen jännittävältä tai vaikka ujostuttaisi mennä 

yksin. Fuksitapahtumissa luodaan ensimmäisiä kon-

takteja oman pienryhmän ulkopuolelle, eikä tarvita 

edes awkwardeja tutustumisleikkejä, sillä jouk-

kuejuttujen ym. merkeissä tutustuminen tapahtuu 

luonnollisemmin. Paljon on tietysti myös omasta 

asenteesta kiinni. Vinkkinä myös, että fukseina tei-

dän ei tarvitse heti alkaa hätäillä kursseista ja opin-

topisteiden saamisesta, vaan kannattaa alussa kes-

kittyä sosiaalistumiseen ja kaiken uuden sisäistämi-

seen pikkuhiljaa. Verkostoitumalla takaatte itsel-

lenne paljon mukavamman opiskeluajan, ja ehditte 

silti saada niitä noppia. Jos tulee mieleen jotain 

OLuTiin tai muuhun liittyen, saa tulla juttelemaan. 

Ei muuta kun mukavaa loppukesää, toivottavasti 

tavataan syksyllä! 

- Elina Nissinen, Atlaksen OLuT-vastaava / OLuT 

ry:n fuksivastaava 

Oulun Luonnontieteilijät ry 
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Heipä hei ja onnittelut opiskelupaikasta! 

Vaikka tähän alkuun teille uusille opiskeli-

joille varmasti tulee uutta tietoa joka tuutis-

ta, tässäpä pieni infopläjäys koskien am-

mattiliittojuttuja. Saatatte jossain vaiheessa 

fuksivuottanne törmätä YKL-logoon tai siitä 

puhuviin tyyppeihin, ja mietitte että hä, mi-

kä ammattiliitto?!  

 

 

Yksinkertaisuudessaan se on Ympäristöasi-

antuntijoiden keskusliitto, joka ajaa ympä-

ristöalalla työskentelevien ja OPISKELEVIEN 

ihmisten etuja työelämässä. Aivan oikein, 

voit jo opiskelijana saada edunvalvontaa ja 

apua vaikkapa CV:n värkkäämisessä. Viime 

vuonnakin järjestettiin YKL:n toimesta mm. 

CV-työpaja, jossa opiskelijakoordinaattori 

auttoi työhakemukseen ja ansioluetteloon 

liittyvissä kysymyksissä. Eli vaikka työelämä 

onkin osalle porukasta vielä hieman kaukai-

nen asia, voi liitolta saada tukea jo opiskelu-

vaiheessa.  

 

 

 

 

 

Liiton ja opiskelijoiden välissä toimii YKL-

edustaja, jolta voi kysellä lisää jos kiinnos-

taa! Edustaja toimii Atlaksen hallituksessa 

ja käy YKL:n opiskelijatoimikunnan kokouk-

sissa säännöllisesti. Opiskelijatoimikuntaan 

taas kuuluu eri ympäristöalojen opiskelijoi-

ta ympäri Suomea, joten monenlaista po-

rukkaa pääsee kokouksissa tapaamaan! Ou-

lusta YKL:n opiskelijatoimikunnassa on mu-

kana Atlakselta, Syntaksikselta (biologia) ja 

Nikolilta (geologia). Ehkä törmäättekin mei-

hin jossain ständillä! 

 

Kivaa loppukesää ja huippua opiskelujen 

alkua kaikille!  

 

Terkuin,  

Noora Pekkala 

YKL-vastaava  

YKL:n terveiset fukseille 
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Pääsette aloittamaan fuksivuotenne Atlas ry:n 

30. toimimisvuotena. Se on hieno juttu ja sen 

vuoksi suunnitteilla onkin vuosijuhlat. Vuosi-

juhlissa kaikkien aktiivisten fuksien tehtävänä 

on olla aputyyppeinä ja sitten illan myötä pääs-

tään toki myös juhli-

maan. Lisäksi kii-

tokseksi teille fukseil-

le järjestetään ka-

ronkka eli kiitosjuhla. 

Siellä on tarjolla ruo-

kaa ja juomaa ihan 

ilmaiseksi.  

 

Vuosijuhlat on iltapu-

kujuhlat. Miehillä on 

puvut ja naisilla 

yleensä pitkät mekot. 

Juhlissa syödään ja 

pidetään puheita ja 

saattaa siellä jokunen 

esityskin olla. Varsinaisen iltajuhlan jälkeen on 

vuorossa vujujen jatkot, jotka järjestetään sa-

laisessa paikassa. Ne tyypit jotka on ollu varsi-

naisissa juhlissa työvuorossa eli narikassa tai 

tarjoilijoina pääsee nyt vapaalle ja jatkoilla 

muutenkin meno on aika paljon vapaampaa, 

joten jokainen työntekijä pääsee jossain vai-

heessa katsastamaan juhliakin. Jatkoilla hom-

mina on lähinnä virvokkeiden tarjoilua ja siis-

teyden ylläpitoa ja tarjoiluiden ja silliaamiaisen 

järjestelyä. Lisäksi aamulla on vuorossa kaik-

kein kamalin nakki (vai onko?) eli siivousvuoro.  

 

Vuosijuhlat on lokakuun 17. päivä ja illallis-

kortti kustantaa Atlaksen jäseniltä 45 euroa. 

Jos tuut töihin vuosijuhlille, saat koko homman 

ilmaiseksi ruokineen ja muutaman juomanki. 

Tää on oiva tilaisuus kokea vuosijuhlat omalla 

fuksiporukalla vähän erilailla ja siinä sivussa 

tutustua niin vanhempiin opiskelijoihin kuin 

myös jo työelämään 

siirtyneisiin ja laitok-

sen henkilökuntaan-

kin.  

 

Joku saattaa ajatella, 

että ois kivempi osal-

listua itse juhliin, 

mutta valitettavasti  ei 

ole mitään muuta var-

maa keinoa, että vujut 

saatais järjestettyä. 

Itse olen tehnyt nyt 

hommia juhlia varten 

yli vuoden ja pyydän-

kin teiltä uusilta opis-

kelijoilta apua ja helpotusta mun stressiin. Oon 

kuullu huhuja viime vuosijuhlien työntekijäpo-

rukalta, että mukavaa oli ja keittiössä oli kuu-

lemma jopa paremmat bileet kuin itse juhlissa. 

Stressiä tästä ei tarvitse ottaa, sillä mitään su-

perammattilaisia ei teidän tarvitse olla ja apua 

saa aina.  

Kiitos jo valmiiksi ja tervetuloa Atlaksen jäse-

niksi ja kunnioitetuiksi kanssaopiskelijoiksi! 

 

Terveisin  

Essi Jokinen 

Atlaksen vuosijuhlavastaava ja sihteeri 

Huhhuh. Nyt on hommat kasassa ja hyväksymiskirje kourassa. Hienoa! 
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Mantsalehti saattaakin tämän fuksinumeron perusteella vai-

kuttaa monille uusimmille lehden lukijoille asialliselta ja jour-

nalistisesti vakavasti otettavalta julkaisulta. Mielestämme 

normaalilinjaan olisi kuitenkin hyvä totuttautua jo tässä vai-

heessa  vaikka tämän tekstin myötä. Sen sijaan haluamme 

ylläpitää sitä virheellistä käsitystä, että laitoksellamme koulu-

tettaisiin rautaisia maantiedon ammattilaisia. Tämän mieliku-

van tueksi lähdimmekin tutkimaan millaista ruokaa maailman 

valtioissa syödään. Kursseillahan olemme jo oppineet niiden 

pääkaupungit, pisimmät joet ja korkeimmat vuoret. Kenttä-

tutkimuksemme toteutettiin toukokuisena Ravintolapäivänä 

ja tulokset ovat luettavissa seuraavana. Päätän tämän joh-

dannon vanhaan hämäläiseen sanalaskuun: "Kun olis järvet 

viinaa, vuaret sokeria ja kaikki väärät puut makkaroita, kyllä 

ellää kelpais". 

 

Neuvostoliiton ruoka 

Neuvostoliitto on tosi iso maa. Maailman ruokia syödessä ei kannata 

aluksi mennä liian kauas ja vieraisiin makuihin, vaan kenttätutkimuk-

set on hyvä aloittaa vaikka blineillä. Eivät ole ulkonäöltään eivätkä 

maultaankaan liian vieraita. Ihan kuin Svetlanan luona ennen van-

haan. Harmi vain, että pannukakun päälle laitettava kermavaahto oli 

jo päässyt hieman happanemaan. Kolhoosin hyvä työ kuitenkin 

maistuu (kuva 1). Näitä syömällä jaksaa mainiosti ratsastaa delfii-

neillä Venäjältä Ukrainaan asti. Ravintola saa erityiskiitosta toverilli-

sesta ilmapiiristään. Systeemi on hiottu täysin huippuunsa, sillä ko-

julla kaksi henkilöä tekee töitä ja neljä muuta valvovat sitä. Työnte-

ko ajoitetaan ja raaka-aineet hyödynnetään Neuvostoliitossa täs-

mällisesti, sillä muutamaa minuuttia ennen sulkemisaikaa kojulla 

kaavitaan viimeiset taikinanjämät pannulle. 

Kuva 1. Neuvostoliittolainen ruoka maistuu hyvälle. 

Japanin ruoka 

Aasia tunnetaan riisivyöhykkeenä. Ei siis ihme, että testissä ollut 

Japanin ruoka oli riisiä. Ei muuta, vain riisiä, pyöriteltynä palloksi. 

Maku oli riisimäinen, vaikkakaan ei mitään Ben-sedän erikoista. Riisi 

oli paahdettu kevyesti ja ehkä maustettu kevyesti jollain, kuitenkin 

niin, ettei riisin viehko maku peittynyt. Jälkiruoaksi vielä neljän eu-

ron makea suupala, joka oli ilmeisesti papuhyytelöä. Vihreä hyytelö, 

jossa hienosti taiteiltu tähtikoriste ja epäilyttävästi rusinaa tai jotain 

muuta kikkaretta muistuttava papu. Neljän euron hinnalla lähennel-

lään kilohinnassa jo erikoislääkärin palkkaa, mutta olihan tämä aika-

moinen Kurmee-elämys isolla koolla. 

 

Kiinan kansantasavaltalainen ruoka 

Makumatkamme seuraava Aasian pysähdys on Japanin merentakai-

nen naapuri, ei Pohjois-Korea, vaan Kiina. Kiina on iso maa, ja kii-

nalaisia on paljon. Kiinalaisten maailmanlaajuinen ekspansio on 

pitänyt huolen siitä, että kiinalaiset perinneruoat ovat tänä päivänä 

tuttuja myös meille suomalaisille kaduntallaajille. Vaikka Kiinan kan-

santasavallan kansallisruokana onkin ”Porsaanlihaa Szechuan”, niin 

tällä kertaa halusimme kokeilla jotain erikoista ja päädyimme ek-

soottisiin kevätrulliin. Kevätrullia on harvoin tarjolla, eikä niitä ihan 

joka Hesburgerista saa. Uppopaistossa oli tehty pyyteetöntä työtä, 

ja niinpä kevätrullan rapea kuori kätki sisäänsä mehevät ja mauk-

kaat täytteet, jotka olisivat kelvanneet jopa itse hallitsija Maolle.  

 

Perun ruoka 

Peruna on Perusta ja perulaisessa ”Causa Rellena” -ruuassa on pal-

jon perunaa. Kuulema perinteinen perulainen alkuruoka. Saimmekin 

niitä tarjolle pakastemaissi- ja porkkanatäytteillä. Ulkonäöltään an-

nos on pirteä ja jälkiruokamainen, mutta makuominaisuuksiltaan se 

osoittautuu etikkaiseksi, kitkeräksi, persiljamaiseksi, hieman myös 

perunamaiseksi. Plussaa kuitenkin kauniista pinkistä koristepaperis-

ta. Jälkimauksi jäi voimakas etikkaisuus. Ruokaa ei voi suositella kuin 

etikan suurystäville. Paska ruoka, paska maa, eikä edes kovin iso 

maa. 

Maailman valtioissa syödään ihan 

 hyvää ruokaa 
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Karialainen ruoka 

Karialaisesta ruokaperinteestä kenttätutkimuksiin valikoitui karialai-

nen banaanikakku. Aluksi epäilimme kyseessä olevan karibialainen 

banaanikakku, mutta tarkempi silmäys ruokalistaa vahvisti kyseessä 

olevan nimenomaan karialainen erikoisuus. Karialaa on vaikea si-

joittaa tarkasti kartalle, mutta makuelämyksen perusteella sijoittai-

simme ruoan alkuperän itärajan taakse, luultavimmin Vienan Ka-

rialaan. Karialan ruokaa ei kuitenkaan tule sekoittaa edellä esiteltyyn 

Neuvostoliiton ruokaan. Banaanikakku on karialainen perinneherk-

ku, jota jo Lönnrotin aikaiset runonlaulajat napostelivat säkeistöjen 

välissä. Varsinaisesta lähiruoastakin voidaan puhua, sillä Neuvostolii-

ton aikana raaka-aineena käytetyt banaanit on saatu läheltä Uhtual-

ta ja Kekkosen kaudesta lähtien myös Kostamuksen kolhoosista. 

Banaanin maku ei tullut kovin hyvin esiin kakusta. Aika kuivaa. 

 

Jugoslavian ruoka 

Kaakkois-Eurooppalaista ruokaperinnettä edustaa tällä kertaa Jugo-

slavia. Lautaselle valikoitui paksu lätty, jonka sanottiin olevan Koso-

vosta. Oletamme kuitenkin, että kyse on Jugoslaviasta. Lätyn päälle 

kehotettiin ottamaan sekä hilloa että tsatsikia! Aika erikoinen yhdis-

telmä. Ja eikös tsatsiki ole Kreikasta? Kenties tsatsikin oikeudet on 

talousahdingossa myyty jukoslavialaisille sijoittajille. Lätty osoittau-

tui uppopaistetuksi, ja rasvan kanssa oli tehty jälleen kerran pyytee-

töntä työtä. Hillon ja tsatsikin suhteen täytyy arvioissa olla varauk-

sellisempi, sillä ehkä vain jompikumpi olisi riittänyt. Makea ja happa-

mansuolaisen yhdistelmä on kieltämättä erikoinen, mutta ajattelim-

me sen kuvaavan Jugoslavian eri kansojen moninaisuuden rikkautta. 

Hillo ja tsatsiki sointuivat sopuisasti yhteen kuten serbit ja kroaatit 

1990-luvulla konsanaan.  

 

Vietnamilainen ruoka 

Viimeinen Aasian edustaja on Vietnam, eli entinen Ranskan Indo-

Kiina tai kotoisammin Vinku-Intia. Vietnamia edustaa kenttätutki-

muksissamme lihapullan näköinen nyytti, joka ei kuitenkaan ole sitä. 

Ulkonäöltään tämä vietnaminruoka näyttää houkuttelevalta, ruskea-

hkolta, pyöreähköltä, hieman myös ruotsalaismaiselta. Maussa yh-

distyvät tasapainoisesti mehevyys, täyteläisyys, herkkyys ja eks-

taattisuus. Mausteet ovat taas kerran kohdillaan. Priimaa! Voisiko-

han ruuan sisältämän murean lihan takaa paljastua maan tapaan 

muutakin kuin menussa esitettyä possua? Meidän arvioomme se ei 

kuitenkaan vaikuta, vaan vietnamilainen ruoka saa arvosanaksi oi-

kein hyvä. 

 

Ottomaanien valtakunnanruoka 

Ottomaanien valtakunta on taas sarjassamme iso ja ajankohtainen 

maa. Öljyä piisaa, sotia myös. Ottomaanien ruokakulttuuria kenttä-

tutkimuksissamme edustaa baklava eli eräänlainen lehtitaikina-

pähkinä-kakku. Baklava on suomalaisille tuttu erityisesti Aladdin-

sadun Disney-versiosta, jossa lampun henki eli Loirin Vesku laulaa 

tunnetussa musikaalinumerossa ”Jos sua haluttaa, niin sano vaan, 

vaikka kuinka paljon baklavaa”.  Pähkinäinen baklava on terveellistä, 

ja Loirin Veskukin on kokeillut baklava-dieettiä onnistunein tuloksin. 

Erittäin hyvä maku, pähkinäinen ja hunajainen. Makujen siivin mieli-

kuvat vievät Lähi-idän basaareille, haaremeihin ja Loiriin. Ravintolan 

tarjoilusta miinusta huonosta valikoimasta pähkinä- ym. allergisille. 

Näin on näppylät. 

 

Brasilian ruoka 

Brasilia on vaihteeksi taas iso maa. Ruoka on siellä keltaista ja ras-

vaista. Kenttätutkimuksiin valikoitui keltainen ja rasvainen maniokki-

kakku, joka on Brasiliassa kovin suosittua keltaista ja rasvaista herk-

kua (kuva 2). Ei liian makea, vaan erittäin sopusointuinen ja vieno 

maku. Maistuukin ihan kuin maniokille. Ennen kaikkea täyttävää. 

Varoituksena sanottakoon, että brasialialainen huutaa sinulle myy-

dessään ruokaa. Siitä ei plussaa. Haluaisin vielä todeta tähän väliin, 

että elämä opettaa ja kasvattaa sekä kaikella on tarkoituksensa. 

 

Afrikan ruoka 

Afrikka on iso maa, jossa on usein aurinkoista. Vaikka Afrikan asuk-

kaat ovat iloisia ja huolettomia ja pitävät paljon soitosta ja meluavis-

ta leikeistä (Leiviskä 1937), ovat viimeaikaiset raportit osoittaneet 

Afrikan ruuan olevan vähemmän iloista ja koostuvan lähes pelkäs-

tään kanasta ja riisistä (Virtala 2011). Tämä oletus on kuitenkin vää-

rä, sillä tutkimustuloksemme osoittavat, että Afrikassa syödään 

myös pasteijoita. Ne ovat kolmiomaisia ja ruskeita. Erittäin hyvin 

maustettuja, ja maultaan sekä tuoksultaan voimakkaita. Nämä ne 

haisevat rappukäytävissä Meri-Toppilassa. Taivaallisen maukasta, 

Mohammad suosittelee. Voi vain ihmetellä, miksei näistä ole tullut 

kebabkioskien haastajaa joka kylän raitille kaduntallaajien iloksi. 

Pisteet Afrikanmaan ruualle: 5/5. 

Kuva 2. Brasilian ja Afrikanmaan ruuat ovat hyviä. 
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