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Mantsalehden fuksinumero (3/2016)
Mantsalehti on Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlaksen ainejärjestölehti, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneet numerot luettavissa kiltahuoneella sekä Atlas
ry:n nettisivuilla osoitteessa www.atlas-ry.fi/toiminta/mantsalehti/.
Lehden toimitus koostuu Atlaksen toimihenkilöistä ja lehden sisällöntuotantoon saa osallistua jokainen
maantieteen opiskelija.

Toimitus: Päätoimittaja Jonna Löfhjelm, toimittajat Aleksi Nivala ja Jutta Jurmu

Voit ottaa toimitukseen yhteyttä sähköpostitse mantsatoimitus@gmail.com
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Tervetuloa huipputiimiin!
Saan kunnian olla tämän lehden ensimmäinen onnittelija. Sinusta on tullut nyt maantieteen opiskelija. Ja vieläpä Ouluun, huippua! Täällä sinulle kirjoittelee neljättä opiskeluvuottaan aloittava kulttuurimaantieteeseen suuntautunut luonnontieteiden
kandidaatti, josta tulee myös opettaja. Tämän Mantsalehden puikoissa on kulunut pian pari vuotta, sitä
ennen olin mukana taustavoimissa. Mantsalehti on
meidän yhteinen lehtemme; se kertoo sinulle kaiken epäajankohtaisen ja tarpeellisen esimerkiksi
opiskelusta, vapaa-ajasta ja urheilusta. Useimmiten
jutuilla ei ole päätä eikä häntää.
Saat lukea tämän lehden seuraavilta sivuilta useaan
otteeseen vinkkejä opiskeluun ja opiskelijaelämän
viettämiseen. En halunnut varastaa muiden ideoita,
joten kerronpa teille vähän omia kokemuksiani Oulusta ja yliopistosta. Millaiseen paikkaan olette
päänne oikein pistäneet? Minusta tuli oululainen
kolme vuotta sitten. Muutin tänne Seinäjoelta, tuolta Etelä-Pohojjammaan syrämmestä. Virallisesti minusta tuli oululainen kuitenkin vasta nyt kesäkuun
loppupuolella. Pyöräni varastettiin ensimmäistä kertaa. Et kuulemma voi olla aito oululainen ennen
kuin olet menettänyt rakkaan kaksipyöräisen kulkupelisi varkaan kynsiin. Oulussahan varastetaan polkupyöriä eniten Suomessa asukaslukuun suhteutettuna. Hanki silti polkupyörä. Pyöräily Oulussa
on kivaa!

män aikaa. Muista siis helliä aivojasi muillakin kuin
koulukirjoilla ja viinalla.
Opiskelu on mukavaa. Se kestää vain muutamia
vuosia, joten nauti siitä. Skippaa joskus tylsiä luentoja, stressaa tekemättömistä tehtävistä ja käy kiltiksellä krapulassa kahvilla, vietä liian monta iltaa
bileissä ja etsi kaupasta alennuslihoja. Joskus on
myös parempi mennä tenttiin lukematta ja ostaa
tukipäivänä kalliimpi opiskelijalounas.

Vettä sataa ja aina tuulee. Ihan sama mihin suuntaan olet kulkemassa, niin aina tuulee vastaan. Ja
lujaa. Toisaalta sitten niinä päivinä, kun se aurinko
tosiaan paistaa, niin yleensä silloin ollaan luennolla
tai tentissä.
Oulussa on kaikkia mahtavia harrastusmahdollisuuksia! Älä tee niin kuin minä tein ensimmäisen opiskeluvuoteni kun uskottelin itselleni, että eihän minulla
ole aikaa muuhun kuin opiskeluun. Jokapäiväinen
väsymys ja muutama lisäkilo alkoi saamaan kyytiä,
kun löysin itseni yrittämässä epätoivoisesti leukoja
crossfit-salilta. Sinne jäivät jokapäiväiset päiväunet
ja koulutehtävillekin tuntui jäävän tuplasti enem-

Joten siis, brace yourself, autumn is coming!
Nähdäänpäs silloin!

Terkuin Jonna, Mantsalehden päätoimittaja

jonna.lofhjelm@student.oulu.fi
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Hei kaikki tulevat fuksit!
Olen Aleksi Nivala ja yksi tämän lehden
toimittajista. Ensi syksynä en harmi kyllä voi tutustua yhteenkään teistä, koska
olen tammikuuhun asti vaihdossa Nijmegenissa Hollannissa. Mutta ottakaa
te syksystä ilo irti!

Muistan kun muutin muutama
vuosi sitten Ouluun opiskelemaan
mantsaa suoraan lukiosta, enkä tuntenut koko kaupungista juuri ketään. Siinä tilanteessa oli hyvä motivaatio tutustua ihmisiin ja löytää uusia kavereita, onneksi se myös onnistui! Senkin
takia kannattaa osallistua aktiivisesti
alun pienryhmänohjaukseen ja myöhemminkin ainejärjestötoimintaan, kuten erilaisiin bileisiin ja esimerkiksi
leffailtoihin. Omien vuosikurssilaisten
lisäksi kannattaa tulla rohkeasti juttelemaan myös vanhemmille opiskelijoille,
esimerkiksi kiltahuoneella, jonne voi
mennä ihan vaan juomaan kahvia tai
viettämään aikaa jos on yliopistolla eikä ole luentoja tai muita kiireitä.

Jos fuksisyksystä jää käteen hyviä
kuvia, ”sanottua”-palstalle sopivia möläytyksiä tai jopa kirjoituksia, pistä ne
rohkeasti eteenpäin toimitukselle!
Yleensä Mantsa-lehden parhaat jutut
tulevat aivan pyytämättä.

Tosi hauskaa syksyä!
-Aleksi

5

Heipparallaa tuoreet fuksit!
Teille on varmasti toivotettu onnea uuden opiskelupaikan johdosta jo moneen kertaan. Älkää huoliko!
Onnen toivotuksia ja onnittelijoita riittää vielä varmasti vaikka kuinka paljon. Eiköhän oteta saman
tien kerta kiellon päälle. Ihan hillittömän paljon onnea, että olette napanneet itsellenne opiskelupaikan Oulun mantsalta. Toivottavasti tämä on se
teidän ala!
Nyt teitä ehkä ihmetyttää kuka minä olen, mutta
siihen kysymykseen on onneksi helppo vastata. Minä olen Jutta, Oulussa syntynyt ja kasvanut toisen
vuoden maantieteen opiskelija, tämän upean Mantsalehden toimittaja, Oulun Luonnontieteilijät ry:n
tiedottaja ja hallituksen jäsen (siitä lisää myöhemmin), vegeruuan ystävä, pöytälaatikkotaiteilija ja
ehkä siinä sivussa vähän muutakin. Mitä muuta?
Sen te saatte itse selvittää. Mutta jos taivaanmerkit
osuvat kohdilleen meillä on vielä monta vuotta aikaa kuluttaa yhdessä saman kiltahuoneen sohvia.

Jos tässä vaiheessa tuntuu, että pallo on vielä ihan
hukassa, ei kannata murehtia. Tässä on pitkä vuosi
aikaa selvittää mitä ja missä ja kuinka ja milloin ja
mikä tämä homma nyt sitten onkaan. Jos vuoden
päästä on vielä pallo hukassa, noh, turha siitäkään
on ottaa stressiä. Kyllä mantsa opettaa. Sitä paitsi
pienryhmäohjaat on ihan teidän kaikkia fiksua ja
tyhmiä kysymyksiä varten ja omasta vuosikurssista
löytyy varmasti vertaistukea niin onnistumisten ja
epäonnistumisten hetkiin.

man Ö:nä aapisen laidalla siitä, miten vapaa-aikasi
kuluttaisit

2. Sano joskus myös ei. Ei, minä en voi lähteä nyt
baariin, kun huomenna on tentti/deadline. Ei, minä
en nyt ota tätä kurssia, koska minulla ei tällä hetkellä ole mentaalista kapasiteettia käydä sitä. Ei, minä
Kaikki varmasti haluaa antaa teille vinkkejä selviytyen skippaa tänään aamuluentoa. Ei, minä en stresmisvinkkejä tulevaan lukuvuoteen, joten miksen misaa tänään yhtään mitään ja annan itseni levätä.
näkin kantaisi oman korteni kekoon. Voitte sitten
vuoden päästä lukea nämä vinkit uudestaan ja 3. Kaikki sivuaineet! Kannattaa tutustua Oulun ylimiettiä miten meni noin omasta mielestä. Minä opiston kattavaan kurssi-tarjontaan ja opiskella selteen varmasti ihan samoin. Älä tee niin kuin minä laisia kursseja, jotka sinua kiinnostavat. Vaikka
teen vaan tee niin kuin minä sanon, eikös se niin ”kaikki ” mantsalaiset opiskelevat bilsaa, se ei tarkoita, että sinun täytyy opiskella bilsaa, jos se ei simene?
nua kiinnosta. Mantsa on ala, jolla pystyy hyödyntä1. On muutakin elämää kuin opiskelu. Aina välillä se
mään monien eri alojen osaamisten, joten omaa
saattaa meinata unohtua, varsinkin jos olet muuttatutkintoa kannattaa rakentaa omien kiinnostusten
nut vasta uudelle paikkakunnalle ja olet vielä hiekohteiden pohjalta. Jaksaa paremmin.
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6. Järjestötoiminta on kivaa. Voit olla mukana oman
killan (Atlas) toimissa, oman tiedekunnan (LuTK)
hommissa,
toimittaa
oman
killan
lehteä
(Manstalehti), käydä urheilemassa killan salivuorolla, laulaa yliopiston kuorossa (Cassiopeia), osallistua
improteatteriprokkikseen (PahkiSpeksi), pelata tiistai iltaisin yliopistolla lautapelejä (CRYO)… Oheistoimintaa löytyy, ja sitä löytyy paljon.
7. Ilmoittaudu tenttiin ajoissa. Ja mieluusti vielä oikeaan tenttiin. Vaikka niitä tenttikertoja onkin kolme niin kannattaa kuitenkin pääsääntöisesti tähdätä
siihen ensimmäiseen, eikä heti kurssin ekalla luennolla päättää, että kesätentissä tavataan.
8. Opi virheistäsi. Jos ei mistään muusta sitten.
9. Pidä hauskaa! Vaikka rahat ei riitä, tuella ei elä,
opintolaina painaa, töissä ei oo kivaa ja tenttiinkin
pitäs lukea, on opiskelu silti ihan perkuleen mukavaa. Varsinkin ne ihmiset, joiden kanssa saa opiskella.
4. Kysy jos on kysyttävää. Jos joku asia ihmetyttää
älä jää yksin sen kanssa. Yliopistolta löytyy rutkasti
henkilökuntaa ja kanssa opiskelijoita, joille voit
heittää kysymyksesi. Kyllä (pääsääntöisesti) kaikille
kysymyksille löytyy vastaus.

10. Suunnittele edes vähän etukäteen. Kaikissa hyvissä listoissa on vissiin aina kymmenen kohtaa?
(Kannattaa tehdä se HOPS, btw.)

Mukavia alkavia opiskeluvuosia! Törmäillään käytävillä, kiltahuoneella ja uusintatenteissä! (Ja jos mil5. Tunne oma opiskelutyylisi ja tiedä omat rajasi.
lään kyetään, niin mielellään ei niissä uusintatenOlisi kait helppoa sanoa, että luennoilla kannattaa
teissä.)
käydä, vaikka ne eivät olekaan pakollisia, ja että
tenttiin lukemista ei kannata jättää viimeiseen il- Jutta
taan. Itse en kuitenkaan ole aamuihminen ja sattumalta olen myös äärimmäisen taitava prokrastinoimaan, joten taidan olla viimeinen ihminen kertomaan teille luennoilla istumisten tärkeydestä. Jos
opiskelutyylisi vaatii luennoilla istumista ja muistiinpanojen kirjoittelua, tee niin, jos sinulle on helpompi opiskella asioita dioista ja oheismateriaalista
omassa rauhassa omalla tahdilla, tee niin. Kunhan
tiedät mihin sinä pysyt ja mitä tarvitset. Ja mitä siihen tenttiin lukemiseen tulee… sanotaanko, että
viimeistään kantapään kautta oppii. Tai sitten ei.
(Koko yön valvomisesta tulee aika ei-hilpeä olo.)
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Onnittelut hienosta
suorituksesta ja tervetuloa
mantsalle!
Olet tulevana syksynä uusi yliopistoopiskelija, tuttavallisemmin FUKSI. Fuksi ei
ole millään muotoa haukkumasana, vaan
auttaa niin meitä ”vanhempia” kuin teitä
”nuorempiakin” opiskelijoita erottamaan puheessa opiskelumaailman keltanokat ja vanhat pierut. Teille fukseille on etenkin syksyllä
paljon tapahtumia, joissa solmitaan uusia
kaverisuhteita ja tutustutaan paitsi mantsalaisiin, myös muiden alojen tieteenharjoittajiin. Syksy ja koko tuleva vuosi tulee olemaan
opiskelujen suhteen intensiivinen, mutta
kenties myös elämäsi hauskin ja tapahtumarikkain.
sesta. Opiskeluissa olen edennyt nyt toivottavasti yli puolenvälin, syksyllä luvassa on
jo neljäs vuosi. Tänä vuonna aloitan koulutien jo elokuun puolivälissä yhdessä Norssin
yläastelaisten ja lukiolaisten kanssa opetusharjoittelun merkeissä. Tästä voi päätellä jotain opiskeluintresseistäni, suuntaudun siis
opettajaksi kulttuurimaantieteellisin vivahtein. Vapaa-ajalla ylläpidän kuntoa pelaamalla kössiä ja mielenterveyttä juomalla viiniä
hyväksi havaitussa seurassa. Sellaista tylsää
ja tavallista.

Atlas ry on kaikkien Oulun yliopistossa maantiedettä pääaineena opiskelevien ainejärjestö. Vuosittainen jäsenmaksu on huikeat viisi
euroa, ja sen turvin olet tervetullut kaikkiin
järjestämiimme tapahtumiin ja kiltahuoneen
eli kiltiksen Mokkamasterin äärelle. Vaikka
meininki aluksi vaikuttaisi salaseuramaiselta
sisäpiiriltä niin älä huoli, olemme uteliasta ja
avointa porukkaa. Pääset taatusti pian jyvälle
mantsalaisen sielunmaailmasta ja kuka tietää, ehkä aloitat tammikuussa pienen harrastuksen Atlaksen vastuuhenkilökaartissa.

Niin, se esittely? Olen Kristel, Atlaksen pu- Nähdään syksyllä!
heenjohtaja. Tulen talopakettien, kan- Kristel
nuswurstin ja maatalouslomittajien kotipitäjästä, Lestijokilaakson helmestä eli Kannuk8

Hyvät maantieteen fuksit
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan maan- non suorittamisesta, sekin onnistuu aikatiedettä Oulun yliopistoon, sijainniltaan maa- naan.
ilman pohjoisimpaan alan yksikköön.
Kolmen ensimmäisen vuoden opintojen eteneminen löytyy teille jaetusta materiaalista.
Tutustukaa niihin huolellisesti. Ne helpottavat maantieteen pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvaihetta.

Valintakokeisiin osallistuneista noin viidennes tuli valituksi. Karsinta oli hyvin tiukka.
Ahkerointi lukiossa ja osaaminen pääsykokeessa on nyt palkittu. Eipä uutteruutta kannata unohtaa jatkossakaan. Tiukka karsinta
merkitsee myös, että olette hyvin motivoituneita maantieteen opiskelijoita. Maantieteen
tutkimusyksikköön ei niin sanotusti kävellä
sisään, vaan osaamista vaaditaan!

Sivuainevalintojen osalta laitos on mahdollisuuksiltaan ja joustavuudeltaan eturintamassa kaikista yliopiston yksiköistä. Maantieteilijöiden tutkintotodistuksissa on kautta aikojen ollut arviolta noin 80 eri sivuainetta. Heti
Opetuksen organisointi eri osapuolten kes- ensimmäisinä päivinä tai viikkoina pääsetteken, ensimmäisen vuoden opiskelijat ja tutki- kin pohtimaan sivuainevalintoja.
musyksikön henkilökunta, on toiminut viime Sivuaineiden valinnan ei tule olla sattumanvuosina saumattomasti. Onpa meidät pal- kauppaa, vaan sitä kannattaa harkita tarkaskittukin muutama vuosi sitten erinomaisesti ti. Niillä saattaa olla aikanaan suuri merkitys
hoidetusta alkuvaiheen opintoprosessista. Jo myös työhön sijoittumisen kannalta. Älä kuiensimmäisen vuotena pääsette kuuntele- tenkaan luota opiskelukavereiden valintoihin
maan kaikkien eri alojen professoreita luen- ja neuvoihin, vaan luota itseesi! Opiskelu
toja. Käytäntö ei ole aivan tyypillinen yliopis- maantieteen tutkimusyksikössä tarjoaa palton eri yksiköissä, mutta ehkä käytäntö jon mahdollisuuksia, mutta myös opiskelijoiauttaa teitä myös valitsemaan oman suun- den henkilökohtaista vastuuta omien opintotautumisen jatkossa.
jen suunnittelusta ja suorittamisesta. Mieti
Ensimmäinen tutkinto, jonka suoritatte, on
LuK-tutkinto. Viimeisten kuuden vuoden aikana kaikki opiskelemaan hyväksytyt ovat
suorittaneet LuK-tutkinnon! Aikamoinen saavutus kaiken kaikkiaan.

mikä sinua kiinnostaa oikeasti ’isona’, ja tee
valintasi rohkeasti sen mukaan.
Maantieteen opiskelijoiden on myös mahdollisuus hakea harjoittelupaikkaa. Suositeltava ajankohta harjoittelulle on neljäs vuosi.

LuK-tutkinnon suorittaminen vie kolme
vuotta, FM-tutkinto kaksi. Joku teistä saattaa
ainakin salaa haaveilla jo nyt tohtorin tutkin9

Vuodesta 2010 lähtien maantieteessä on ollut vain yksi tutkinto-ohjelma 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.
Oulun yliopisto on profiililtaan tiedeyliopisto
opetuksen perustuessa hyvin suurelta osin
kunkin opettajan omakohtaisiin tutkimuksiin.
Tiedeyliopiston yksikkönä tulemme esittelemään tutkijoiden tekemiä tutkimuksia aiempaa enemmän.

vista sekä lähtijöiden että tulijoiden osalta.
Maantieteen tutkimusyksikössä 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!

Periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’, on syytä
pitää mielessä. Kynnys meidän kaikkien ovella ei ole korkea! Muistakaa se. Tutkimusyksikön henkilökunnalta, pienryhmäohjaajilta ja
koulutussuunnittelijalta kannattaa kysyä heti
epäselvistä opiskeluun liittyvistä asioista. Huhuilla on tapana kasvaa ja asiat muuttuvat
pahimmillaan lähes päinvastaisiksi.

Tulemme tekemään maantieteen tutkimusyksikössä 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
Kansainvälisyyteen kannattaa suhtautua tulette löytämään oman kotipesänne maanalusta alkaen myönteisesti, uusia uria tarjoa- tieteen alalta.
vana mahdollisuutena, jopa välttämättömyy- Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä ja siitenä. Viime vuosina meiltä ulkomaille vaih- hen kiinteästi liittyvää opiskelijaelämää!
toon meneviä maantieteen opiskelijoita on Useasti kuulee sanottavan, että yliopistoollut keskimäärin 7-12 vuodessa, tulijoiden opiskelu olisi elämän parasta aikaa. Oletan
määrän ollessa samaa suuruusluokkaa. näin olevan teidänkin osaltanne.
Vuonna 2014 alkanut kaksoistutkintojärjestelmä, Double Degree, mahdollistaa FM- tutJarmo Rusanen
kinnon saamisen sekä Saksasta että Oulusta.
Professori, maantieteen tutkimusyksikön
Palaute opiskelijavaihdosta on ollut positiijohtaja
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Hei maantieteen FUKSI 2016,
Heti alkuun onnittelut siitä, että olet valinnut erinomaisen alan. Maantiede mahdollistaa monipuolisen osaamisen niin taitojen kuin tietojenkin saralla.
Opit katsomaan maailmaa useista eri näkökulmista
ja ymmärtämään, miten erilaiset asiat ja näkökulmat
linkittyvät toisiinsa. Uskonkin, 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. Mielestäni
maantieteilijän paras (ja samalla huonoin) puoli on
se, että maantieteilijällä on laaja käsitys monesta
asiasta ja siksi maantieteilijä useimmiten kykenee
ymmärtämään asioista useita eri puolia. Työelämässä maantieteilijät 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, joista olet erityisen kiinnostunut – oli se
sitten ympäristö, kulttuuri, yhteiskunta, kielet tai
kaikki edellä mainittu.
Ja haluan varoittaa, opintojen alku on maantieteellä
vauhdikas. Syksy alkaa tiiviillä yliopistoon ja yliopisto
-opiskeluun tutustumisella, maantieteen opinnot ja
englanninkielen kurssin starttaavat nopeasti syyskuussa käyntiin. Tarkoituksena ei ole uuvuttaa sinua
vaan auttaa sinut jouhevasti opintojen 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 sivuaineita päättää. Kaikista asioista voidaan keskustella myöhemminkin. Ja ihan alusta asti
on hyvä muistaa, että aina voi kysyä. Joskus voi tuntua, että maantieteen henkilökuntaa voi olla vaikea
lähestyä. Silloin vanhemmat opiskelijat ja etenkin
pienryhmäohjaajat ovat suureksi avuksi. Henkilö-

kuntakin auttaa kyllä mielellään, vaikka professori
pelottavalta titteliltä kuulostaisikin.
Jos uuden alku vähä hirvittää, haluan kertoa, että
meidän yksikkömme on aika pieni. Uusia opiskelijoita aloittaa vuosittain noin 35. Kaiken kaikkiaan meillä on noin 250 opiskelijaa ja noin 40 henkilökuntaan
kuuluvaa. Meillä on hyvä yhteishenki ja vanhempiinkin opiskelijoihin on helppo tutustua. Oulu on juuri
sopivankokoinen paikkakunta opinnoille ja uuden
elämänvaiheen alkuun. Kaupunki on sopivan suuri,
mutta sopivan pieni. Ja jos alkaa tuntua, että Oulu
alkaa kyllästyttää, aina voi lähteä vaihtoon ulkomaille. Maantieteellä siihen on hyvät mahdollisuudet ja
ulkomailla suoritetut opinnot saadaan soljuvasti mukaan myös tutkintoon.
Tervetuloa siis minunkin puolestani. Ja nähdään syksyllä!
- Katri Suorsa
Maantieteen tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija ja Erasmus-koordinaattori
e-mail. katri.suorsa@oulu.fi
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Pienryhmäohjaajien esittäytyminen
Tervehdys teille kaikilla, jotka olette valinneet saattaa olla melkoinen muutos edellisiin opinmaantieteen koulutusohjelman omaksi alak- toihinne. Yliopistossa vastuuta ja vapautta on
senne, olette tehneet hyvän valinnan.
paljon enemmän itsellä ja maantieteessä valinOlen Tiia Kivirikko, tuttavallisemmin Känk. nanvaraa löytyy laajasti niin suuntautumisen
Ouluun olen saapunut betonisen kauniista Kou- kuin sivuaineidenkin osalta. Tänä vuonna ensimvolasta. Maantiedettä tulin opiskelemaan, koska mäistä kertaa meillä maantieteessä pienryhmävähän kaikki kiinnostaa. Sivuaineissakin on vaih- ohjaukselle on varattu oma orientaatioviikko,
televasti geologian ja biologian lisäksi humanis- jotenka pääsette tutustumaan paremmin perustisia ympäristöopintoja, joten en osaa vieläkään asioihin ennen varsinaisten opintojen alkamista.
sanoa, olenko suuntautunut luonnon- vai ihmis- Ensimmäinen viikkonne tuleekin koostumaan
pienryhmäohjaustunneista ja tapahtumista.
mantsaan.
Pienryhmäohjaukseen osallistuminen kuuluu
Oulussa vapaa-aika kuluu mukavasti eripakolliseen orientaatioon, joten jos elämäntilaisten opiskelijarientojen merkeissä, joissa milanteen vuoksi läsnäolo on vaikeaa, niin olkaa
nä ja moni muu toivomme teitä näkevämme tumieluiten jo etukäteen yhteyksissä.
levaisuudessa. Toimin myös ainejärjestö Atlaksen emäntänä jo toista vuotta, eli huolehdin siis Mikäli mitään kysymyksiä herää, tai muutoin
kotoisan kiltahuoneemme viihtyvyydestä ja kah- haluatte olla yhteyksissä jo ennen opintojen alvivarantojen loppumattomuudesta. Kiltis onkin ku, niin sähköpostia voi minulle laittaa osoitteeoivallinen paikka tutustua muihin mantsalaisiin seen tiia.kivirikko@gmail.com
ja levähtää luentojen välissä.
Hyvää kesää ja tapaamistanne odottaen Tiia
Pienryhmäohjaajina meillä on tehtävänä ”Känk” Kivirikko
tutustuttaa

teidät

yliopistoelämään,

joka
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Morjens!
Onnittelut munki puolesta maantieteelle
pääsystä. Mie olen Huilajan Anni (kuvassa
vasemmalla) ja yksi alkavan vuen pienryhmäohjaajista. Ikää on kertyny 22 vuotta ja Ouluun eksyin pari vuotta sitten Rovaniemen
ihmemaasta. Oulu on osottautunu ihan
elettäväksi kaupungiksi ja maantieteen opiskelu melko antoisaksi, joten ei ole pitänyt
Ouluun eksymistä katua. Lunta sais kyllä olla
enemmän talvisin, mutta kyllä sen kestää.
Kaksi vuotta on maantieteen kirjoilla hurahtanu, eli kolmatta vuotta alottelen samalla
tet ensimmäistä. Luonnonmantsaa varten
mie alun perin mantsaa hain lukemaan,
mutta sisälle päästyä kulttuurimantsa ottiki
ja vei mennessään. Mantsan erikoistumisaloista ei tarvi hirveänä vielä stressata,
kyllä ne selkeentyy kuhan pääsettä asioista
paremmin selville. Sivuaineina mulla on valtio-oppia, sukupuolen tutkimusta ja suuri
rakkauteni sosiologia. Kulttuuriantropologia- Nauttikaahan loppukesästä ja nähään elokuussa!
akin vois kyllä ottaa, hmm.
Pienryhmäohjaajina me autetaan teät yli- Terveisin Anni Huilaja
opisto-opiskeluun ja erityisesti siihen miten
se opiskelu toimii mantsalla. Tutuksi tulee P:S: Jos tulee jotain kysyttävää niin sähköerilaiset systeemit, käytännöt ja muut tärke- postia vaan tulemaan osotteeseen anät hommelit. Yllätyksenä saattaa tulla ehkä ni.huilaja@student.oulu.fi
se, että yliopistossa opiskeltava maantiede ei
ole aivan samaa ko lukiossa opetettava. Ihan
positiivisena yllätyksenä se itelle tuli kylläkin,
eli nou hätä. Ei myöskään unohdeta sitä
opiskeluelämän toista puolta, joten teillä on
mahdollisuus kuluttaa yhdessä erilaisia aktiviteetteja ja tutustua toisiinne ja vanhempiin
mantsalaisiin.
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Hellou!
Onneksi olkoon tuleva fuksi a.k.a ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelija! Olet onnistunut raivaamaan tiesi läpi lukemisten ja pääsykokeiden suoraan
maanmainioon Oulun maantieteilijöiden porukkaan.
Heti alkuun ohjeistan kuitenkin vielä välttämään liiallista opiskelemisesta murehtimista ja nauttimaan
loppukesästä sekä uuden koulupaikan tuottamasta
ilosta (toivottavasti se siis tuottaa iloa). Itse ainakin
muistan melkein hypänneeni katosta läpi lukiessani
hyväksymispäätöksestä.
Olen siis Arttu ja roolini on tulevana lukukautena
toimia teidän pienryhmäohjaajana. Tämä tarkoittaa
lyhykäisyydessään sitä, että tulen muiden ohjaajien
kanssa varsinkin alussa tiiviisti pyörimään kanssanne
ja opastamaan yliopiston maailmaan. Halusitte tai
ette. Opintojen alku ja mahdollinen kaupungin vaihdos ovat varmasti jännittäviä tapahtumia, mutta
kannattaa nähdä ne mahdollisuutena. Vaikka itseänikin harmitti lähteä pois kotoa Suomen sydämestä eli Kuopiosta, tarjosi kulunut vuosi mantsalla
niin paljon uusia kokemuksia, tapahtumia ja hienoja
ihmisiä ettei tässä ole alkanut katumaan.

tapahtumien täyteinen ikimuistoinen vuosi, josta
kannattaa ottaa kaikki irti!

Ps. Vaikka kehotin olla murehtimatta liikaa asioista,
on jonkinnäköisen katon pään päälle hakeminen
ajoissa kannattavaa. Tähän hyvä (ja paras?) kanava
on PSOAS. Tämäkin tietysti vain jos kaipaat sitä
pientä arjen luksusta, etkä tykkää asustaa taivasalla
tai teltassa niin kuin aito maantieteen opiskelija.
Opiskelijakortin tilaaminen kannattaa myös mahd.
nopeaan. Lisäksi kannattaa varautua kysymyksiin
miksi maantiede ja mitä maantieteilijät tekevät?
Niitä todennäköisesti tulet kohtaamaan. Mikäli sinulla taas herää kysymyksiä ihan mihin tahansa
liittyen, voit heittää niitä vaikka sähköpostiini arttumak9@gmail.com. Tässä vaiheessa haluan kuitenkin
toivottaa kaikille vallan riemukasta kesän jatkoa.
Nähdään elokuussa!

Itse maantiede tulee eroamaan varsinkin alkuun
jonkin verran lukion oppimäärästä. Sen ei kuitenkaan pidä antaa säikäyttää. Koulunkäynti on myös
erittäin monipuolista ja sitä voi erilaisten sivuaineiden kautta suunnata omien mielenkiinnonkohteiden mukaiseksi. Itse esimerkiksi olen nyt tehnyt biologian ja ympäristönsuojelun sivuaineiden opintoja.
Omasta mielestäni mantsan erityinen vahvuus on
sen tiivis, mahtava ja hyvä henkinen opiskelijayhteisö. Suurimpia yllätyksiä opintojen alkutaipaleella oli
huomata, ettei täällä olekaan sitä intti hierarkiaa,
jossa vanhat tossuttavat uusia. Tänne tulemista ei
siis kannata pelätä, sillä sinut otetaan innolla vastaan ja meidän pienryhmäohjaajien tehtävä on teh- – Arttu
dä mukaan pääsystä mahdollisimman helppoa. Rohkeasti vain juttelemaan ja tutustumaan heti alusta
lähtien, sillä moni muukin uusi opiskelija on uudessa
kaupungissa ja kaipaa niitä uusia verkostoja. Kaiken
kaikkiaan fuksivuosi tulee olemaan kokemuksien ja
14

Heippa!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa mantsalle!

Oon Korkalan Suvi, 20-vuotias oululainen ja
yksi teidän tulevien fuksien pienryhmäohjaajista. Oon siis Oulusta kotoisin ja tänne jäänyt, koska mihinkään muualle en halunnut
lähteä täältä rannikon läheisyydestä ja
maantieteen kehdosta. Oon suuntautunut
luonnonmaantieteeseen ja sivuaineena käyn
biologiaa. Lähitulevaisuuden opintoihin kuuluu myös kasvatustieteet ja terveystieto. Aion olla isona siis mantsan, bilsan ja terveystiedon opettaja. Tulevana syksynä omalla
kohdalla alkaa kolmas opiskeluvuosi.

maan ja Atlaksen (Oulun yliopiston maantieteen ainejärjestö) toimintaan. Tähän tutustuttamiseen sisältyy pienryhmäohjaustunteja sekä eri yliopistotapahtumissa ja Atlaksen
omissa tapahtumissa käymistä ja paljon
muuta. Kannattaa lähteä mukaan kaikkeen,
sillä tämän kaiken häppeningin ohella tutustutte toisiinne ja teette yliopistosta itselle
viihtyisämmän paikan olla ja opiskella. Jos
herää jo jotain kysyttävää opiskelusta tai Oulusta tai elämästä niin yhteyttä saa ottaa
osoitteeseen
sukorkal@student.oulu.fi,
muussa tapauksessa palataan asiaan sitten
alkusyksystä.

Yliopistossa maantiede tulee olemaan erilaista kuin mihin olette tottuneet lukiossa,
mutta älkää antako sen hämmentää liiaksi.
Sekä mantsan suuntautumisvaihtoehtojen
että sivuaineiden kirjo on laaja, eikä heti ekana vuonna tarvitse tietää mitä kaikkia aineita
haluaa lukea tai mihin suuntautua, mutta
suosittelen jo alusta alkaen kokeilemaan
oman mielenkiinnon mukaan eri vaihtoehtoja ja johdatuskursseja. Älkää kuitenkaan
Mukavaa kesän jatkoa ja nähdään elokuusottako turhaa ressiä, vaan nauttikaa fuksisa!!
vuodestanne ja tutustukaa toisiinne! Kaikki
Suvi
kyllä selkenee ajan myötä.

Meidän pienryhmäohjaajien yhteinen tavoite on tutustuttaa teidät fuksit yliopistomaail15

Heippa uudet fuksit ja tervetuloa
Oulun mantsalle!

Mä oon Jalavan Juulia, kolmatta vuotta
aloitteleva 20-vuotias mantsan opiskelija. Tänä
vuonna
oon
teidän
varapienryhmäohjaaja, kun mahtavia pienryhmäohjaajia haki niin monta! Tuun kuitenkin olemaan paljon mukana syksyllä teiän jutuissa
ja auttelemassa varsinaisia pro:ita, joten
aattelin että oishan teiän kiva tietää mutkin.
Oon kotoisin Jyvääskylästä, josta muutin Ouluun pelkästään mantsan takia. Täällä on tosi
mahtava meno ja oon kotiutunut tänne rannikolle tosi hyvin. Tekin tuutte varmasti saamaan hirveesti uusia kavereita ja tykkäätte
menosta sekä Oulun yliopistossa että just Atlaksessa eli meiän ainejärjestössä. Mä ite
oon suuntautunut kulttuurimantsaan, mutta
oon kiinnostunut myös matkailumaantieteestä, kulttuuriantropologiasta ja ympäristönsuojelusta, jotka mulla on sivuaineena.
Mantsalla on lähes rajattomat mahdollisuudet opiskella asioita laidasta laitaan, ja voit
räätälöidä opintosi just sellasiksi kun ite haluat!
Ei muuta kuin onneksi olkoon ja tervetuloa,
nähdään syksyllä!

Juulia Jalava
juulia.jalava@hotmail.fi
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Atlaksen vastuuhenkilöstö

Niko Manninen

Perttu Laakso

Elina Nissinen

Antti Kumpula

Taloudenhoitaja

Kopo-vastaava

Sihteeri

Sopo-vastaava

Matti Partanen

Rita Hiltunen

Maija-Leena Tapio

Tiedotusvastaava

Huvi– ja excuvastaava, YKLvastaava, KV-vastaava

Huvi– ja excuvastaava

Venla Honkala
Jäsenvastaava, ympäristövastaava
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Noora Martinkauppi

Sami-Heikki Juurikka

Janne Kirjavainen

Tiia ”Känk” Kivirikko

Huvi– ja excuvastaava

Urheiluvastaava

Kulttuurivastaava

Emäntä

Elina Heikkilä

Pieta Ronkainen

Jonna Löfhjelm

Aleksi Nivala

EGEA-vastaava

Graafikko

Mantsalehden päätoimittaja

Mantsalehden toimittaja

Jutta Jurmu

Sonja Rajanen

Miikka Oikarinen

Essi Jokinen

Mantsalehden toimittaja,
OLuT-vastaava

OLuT-vastaava

PSMS-vastaava

YKL-vastaava

Laura Rajanen

Pauliina Sohlo

Webmaster

Fuksivastaava
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Oulun Luonnontieteilijät ry

Hei taas fuksit!
Nimi oli Jutta (jos se pääsi jo unohtumaan, viime kerrasta on kuitenkin jo muutama sivu) ja
tällä kertaa asiana on OLuT! Ei, ei sellainen olut, siitä te varmasti tiedätte jo entuudestaan,
mutta Oulun Luonnontieteilijät ry, niin kuin sisälukutaitoisille varmaan jo otsikostakin selvisi. Kyseessä on siis luonnontieteellisten ainejärjestöjen kattojärjestö, jonka tavoitteena
edustaa, että viihdyttää toiminnallaan kaikkia meitä Oulun luonnontieteilijöitä. Mahtavaa!

Meidän mantsalaisten elikkäs atlaslaisten lisäksi OLuTin riveistä löytyy myös biologeja
(Syntaksis), geologeja (Nikoli), matemaatikoita ja fyysikoita (Sigma), kemistejä (Valenssi),
biokemistejä (Histoni) ja tietojenkäsittelijöitä (Blanko). Näitä kiltoja OLuTissa edustuu meidän 13 henkinen hallitus, jonka duunina on muun muassa lähetellä teille kaikenlaista informatiivista sähköpostia ja järkkäillä kaikenmoista mielekästä tekemistä. OLutin jäsennyys ei
maksa mitään, vaan vastaanotettuanne opiskelupaikan mantsalle, teistä automaattisesti
tuli myös OLuTin jäseniä. Kannattaa käyttää tätä jäsennyyttä hyväkseen ja osallistua OLutin
kaikkiin mahtaviin tapahtumiin!
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Tapahtumien kannalta syksy lähtee käyntiin varsin verkkaisesti. Iso osa syksyn tapahtumista
on suunnattu nimenomaan fukseille, jotta pääsisitte tutustumaan niin toisiinne kuin yliopistoelämään hieman paremmin. Syksyn aikana OluT järjestää nimenomaan fukseille
fuksikisat, fuksi-suunnistuksen ja fuksisitsit. Viime vuonna kaikki ko. tapahtumat testattuani
voin lämpimästi suositella niihin osallistumista kaikille tuoreille mantsalaisille. Fuksikisat
ovat fuksisuunnistuksen hieman pienempimuotoisempi yhden illan pikkusisko.
Rentoa ulkoilua, ryhmäytymistä ja leikkimielistä kilpailua. Fuksisuunnistuksesta olettekin
ehkä jo kuulleet. Fuksisuunnistuksessa vanhemmat opiskelijat ovat kehitelleet päidenne
menoksi haastavia (tai vähemmän haastavia näkökulmasta riippuen), jotka koettelevat niin
teidän osaamistanne, luovuuttanne, spontaanisuut-tanneja ja kykyänne toimia ryhmänä.
Nämä
kaikki
ovat tietysti tärkeitä taitoja jokaiselle yliopisto-opiskelijalle!
Sitsit saattavat olla hieman tuntemattomampi käsite. Kyseessä on akateeminen pöytäjuhla,
jossa lyhyesti selitettynä nautitaan. Nautitaan juomista, ruuasta, hyvästä seurasta ja enemmän tai vähemmän ajatuksia herättävistä hienoista puheista. Laulutaito on plussaa, sävelkorvaa ei vaadita. Laulaa se harakkakin äänellään. Kannattaa olla ajoissa liikkeillä, jos haluaa sitseistä päästä nauttimaan, aikaisempina vuosina ilmoittautuminen on täyttynyt muutamissa minuuteissa.

Muita syksyisiä OLuTin tapahtumia ovat Futisturnaus, Ruskaretki, Pikkujoulut ja Pikkujoulusitsit. Kevään puoleltakin löytyy jos monen monituista tekemistä OLuTin puolesta, mutta
kevätajan rientojen ehdoton kuningas on tietysti opiskelija Wappu. Ja koska Wapun juhlistamiseen ei riitä vain yksi tapahtuma, eikä vain yksi päivä, riittää Wappu-tapahtumia, joka
lähtöön ja jokaiseen nälkään ja janoon.
Suosittelen lämpimästi osallistumaan kaikkiin mahdollisiin OLuTin tapahtumiin, ja eritoten
syksyn fuksitapahtumiin, niistä jää varmasti paljon käteen. Teille muuten jaetaan sellaisen
jännittävät fuksipassit heti tässä syksyllä. Kannattaa pistää se johonkin, missä se kulkee mukana (esim. lompakoon), sillä fuksipassiin merkintöjä keräämällä voi kevään puolella saada
mahtavia palkintoja. Paras fuksi palkitaan!
tl;dr: Osallistukaa tapahtumiin, kerätkää merkintöjä siihen fuksipassiin!
Jutta Jurmu, Atlaksen OLuT vastaava & OLuTin tiedottaja
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Esittelyssä PSMS
Hei tuleva mantsalainen, ja onnittelut opiskelupaikasta myös PSMS:n puolesta!
Tässä kohtaa mietit varmaankin, että mikä ihmeen PSMS? Lyhenne PSMS tulee sanoista
Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura. Seura on toiminut vuodesta 1963 asti ja sen tavoitteina on muun muassa edistää Pohjois-Suomen maantietelijöiden välistä vuorovaikutusta sekä lisätä maantieteellisen osaamisen tunnettuutta. Myös maantieteen opiskelijajärjestö Atlas oli PSMS:n alajaosto vuoteen 2008 asti ja yhteistyö Atlaksen kanssa on jatkunut
edelleen.
PSMS:n toimintaan kuuluvat muun muassa julkaisutoiminta, keskustelutilaisuudet ja retket
maantieteilijöitä kiinnostaviin kohteisiin sekä mantsan opiskelijoiden mahdollisiin tuleviin
työpaikkoihin. Pohjois-Suomen maantieteilijöiden keskustelufoorumina toimivissa Nordiailloissa pääset kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä ajankohtaisista aiheista, sekä osallistumaan keskusteluun. Retkiä, eli ekskursioita, teimme viime vuonna muun muassa Luonnonvarakeskukseen, Tornio-Haaparantaan, kauppakeskus Valkean rakennustyömaalle ja Pyhäsalmen kaivokselle. Ekskursiot ovat hieno tilaisuus tutustua muihin mantsalaisiin ja
mantsalaisia kiinnostaviin kohteisiin ja työpaikkaekskursioilla pääset tutustumaan maantieteilijöiden monipuolisiin työnkuviin jo opiskeluaikana. PSMS julkaisee myös kahta tieteellistä sarjaa: Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja.
Seuran jäsenenä voit osallistua kaikkeen seuran toimintaan sekä saat myös vuosittain ilmestyvän NGP-yearbookin, joka sisältää pääosin pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden
tuottamia artikkeleita. Jäsenmaksu on opiskelijoille huokeat 8€ ja muille 18€ vuodessa.
Seuran löydät Facebookista nimellä Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ja seuran
nettisivut osoitteesta wiki.oulu.fi/display/psms. Liity siis sinäkin osaksi Pohjois-Suomen
maantieteellistä yhteisöä!

Railakasta fuksivuotta toivottaen,
Miikka Oikarinen
Atlaksen PSMS-vastaava ja PSMS:n johtokunnan jäsen
miikka.oikarinen @student.oulu.fi
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Esittelyssä EGEA – Koe Eurooppa maantieteilijän silmin!
Hei mantsan fuksi ja tervetuloa riemukkaaseen mantsapoppooseen! Mikä maantieteessä kiinnostaa sinua? Jokaisella on varmasti omat kiinnostuksen kohteensa mutta
yleisesti meitä kaikkia maantieteilijöitä yhdistää uteliaisuus maailman eri ilmiöitä,
kulttuureja ja paikkoja kohtaan. European
Geography Association (EGEA) tarjoaa mahdollisuuden sinulle matkustella ympäri Eurooppaa vaivattomasti ja edullisesti, tutustua
muiden maiden mantsalaisiin ja kulttuureihin, opiskella maantiedettä käytännönläheisesti, sekä ennen kaikkea seikkailla extemporena ja luoda uusia ystäviä.
EGEA järjestää tapahtumia joka lähtöön.
Kenties suosituimpia ovat noin viikon mittaiset Egeavaihdot jonkin toisen jaoston kanssa
(Oulu on siis yksi jaos). Viikon aikana paikalliset opiskelijat majoittavat sinut ja järjestävät
kaikenlaista hauskaa aktiviteettia. Pääset

pois turistikuplasta, ja näet paikkoja paikallisten silmin. Vastavuoroisesti he tulevat myös
Ouluun, jolloin me majoitamme heidät ja järjestämme hauskaa ohjelmaa. Esimerkkejä
muista tapahtumista: viime keväänä slovenialaiset maantieteilijät järjestivät tapahtuman, jossa oli mahdollisuus mennä katsomaan Planican mäkihyppykisoja, sekä samalla reissulla tutustua muihin maantieteen
opiskelijoihin ja juhlia heidän kanssaan. Tänä
kesänä Romaniassa järjestetään kymmenen
päivän vaellusretki Transilvanian vuorille retki, joka on EGEA:n kenties raskain ja vaativin tapahtuma. Tai kuullostaisiko uuden vuoden bileet Ukrainassa tarpeeksi seikkailulta
sinulle? EGEA järjestää myös virallisempia
tapahtumia, kuten kongresseja, seminaareja
ja työpajoja, joissa on avoin ja käytännönläheinen lähestymistapa maantieteellisiin aiheisiin.
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Minä olen siis Pietu ja syksyllä viidennen
vuoden mantsalainen ja aktivoiduin
EGEA:ssa noin vuosi sitten. Olen viimeisen
vajaan vuoden aikana matkustanut Hollantiin, Belgiaan, Ranskaan, Englantiin, Itävaltaan ja Unkariin EGEA:n kannustamana. Elokuussa olen suunnitellut osallistuvani erääseen tapahtumaan Serbiassa mutta aika
näyttää. Kadun ainoastaan sitä, etten aktivoitunut jo aikaisemmin, kuten fuksivuonna.

P.S. Jos heräsi kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä
osoitteeseen:
pietu.o.niinimaki@student.oulu.fi tai nykäise
hihasta yliopistolla.

Pietu Niinimäki
puheenjohtaja
egeaOulu ry

Vaikka tämä kaikki vaikuttaa uskomattoman
helpolta, vaatii EGEA:n toimintaan osallistuminen sinulta tietynlaista ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta sekä välttävää englanninkielen taitoa (älä huoli, ei tarvi olla kielinero sillä espanjalaisetkaan eivät sitä ole).
Kenties joudut lähtemään matkaan matkalaukun sijasta rinkan kanssa, yöpymään joskus lentokentällä, joskus joudut liftaamaan
Romaniaan. Uskon että teistä on siihen, joten ei muuta kuin mukaan vaan! Elämää ei
ole tarkoitettu elettäväksi yhdessä paikassa,
seikkaile ja koe maailmaa, tee opiskeluajastasi oman näköisesi kokemus!
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Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
on ainejärjestösi työelämässä
Onneksi olkoon opiskelupaikastasi Oulun yliopiston maantieteen laitoksella!
Tässä jutussa raapaistaan hieman sitä pintaa, mitä tarjottavaa YKL:lla on maantieteilijälle opinnoissa ja työelämässä.
Jos mediaan on uskominen, on ammattiliitto kärjistetysti se taho, joka jarruttaa
kehitystä, estää uusien työntekijöiden palkkaamisen ja lähestulkoon pakottaa
työnantajat erottamaan vanhatkin työntekijät. Niin ja osaavathan ne ammattiliitot myös lakkoilemisen jalon taidon.
Jos näkökulmaa lähdetään hakemaan keltaisen lehdistön ja keskustelufoorumeiden ulkopuolelta, näyttää ammattiliittojen rooli, palvelut ja tehtävät kovin
erilaisilta. Tiivistetysti ammattiliittojen tehtävänä on tukea ja neuvoa jäseniään
työelämässä niin, että he voivat keskittyä työnsä tekemiseen oikeudenmukaisessa ja turvallisessa työympäristössä. Tätä tehtävää hoidetaan monien eri kanavien kautta, esimerkiksi erilaisissa neuvottelukunnissa, kouluttamalla luottamusmiehiä työpaikoille, järjestämällä koulutuksia ja antamalla henkilökohtaista
neuvontaa jäsenillemme. Keräämme toimintaamme varten mahdollisimman
kattavasti tietoa ympäristöalan työnantajista, palkkauksesta ja työtilanteesta,
jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua jäsenillemme. Kun liittosi
edustajat tekevät työnsä hyvin, et edes törmää epäkohtiin tai ongelmiin työpaikallasi.
Opintojesi alkumetreillä mieleesi saattaa nousta kysymys, mitä tarjottavaa Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitolla on sinulle, kun et vielä tiedä edes omaa
erikoistumisalaansa saati sitä, mihin tulet opintojesi aikana ja valmistuttuasi
työllistymään. YKL haluaa osaltaan auttaa tässä jakamalla keräämäämme tietoa
ja järjestämällä erilaisia koulutuksia erityisesti opiskelijajäsenillemme. Meidän
kauttamme on mahdollista hahmottaa esimerkiksi lähes 500 maantieteilijän
konkreettisia työnantajia ja palkkatasoa.
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Osaamme siis vastata faktatietoon perustuen, mihin maantieteilijät työllistyvät,
millaisia taitoja he tarvitsevat työelämässä ja paljonko heille maksetaan palkkaa. Tämän lisäksi järjestämme koulutuksia esimerkiksi LinkedInin ja muiden
sosiaalisen median kanavien käyttöön, työnhakuun yleisesti sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamiseen.
Liittymällä liittoon jo hyvissä ajoin opintojasi, varmistat itsellesi parhaat apuvälineet työnhakuun, palkkaneuvotteluihin ja työurallasi etenemiseen.
Lisätietoja YKL:n opiskelijatoiminnasta ja jäseneduista saat Atlaksen YKLvastaavilta Essi Jokiselta ja Rita Hiltuselta sekä YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattorilta Henri Annilalta.
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry on Akavalainen ammattiliitto, joka
edustaa noin 4 900 korkeasti koulutettua tai korkeakoulututkintoa suorittavaa
ympäristöalan asiantuntijaa. Opiskelijajäseniä liitossamme on noin 1 100, jotka
opiskelevat 10 eri paikkakunnalla ympäri Suomea. YKL tekee yhteistyö 22 ainejärjestön kanssa, mukaan luettuna kaikki neljä maantieteen opiskelijoiden järjestöä. Vuoden 2017 alussa YKL yhdistyy uudeksi liitoksi Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n ja Metsänhoitajaliiton kanssa. Uuden liiton nimi on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry. Yhdistyminen parantaa
liittomme tarjoamia jäsenpalveluita merkittävästi.

Teksti: Henri Annila, YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattori
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Mitä mantsalla oikeastaan tutkitaan?
Mantsalehden toimitus selvitti viime Mantsalehden Vappunumeroon, että mitä Oulun yliopiston Maantieteen tutkimusyksikössä
loppujen lopuksi tutkitaan. Kokosimme nyt teille fukseille nyt muutamia esimerkkejä meneillään olevista tutkimuksista. Ja kyllä,
kaikki tämä voi tosiaan olla maantiedettä!
”Terveyspalveluiden saavutettavuus ja sijainnin optimointi Suomessa”
”Oikeudenmukaisuuden maantiede”
”Huumori ja meänkielisten tilallinen identiteetti”
”Sähköautojen latauspisteiden potentiaaliset sijoituspaikat
(SALPOS)”
”Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: geohasardit ja infrastruktuurit”
”Geodiversiteetin käyttö biodiversiteetin kartoituksessa ja arvioinnissa”
”Ilmansaasteiden, siitepölyn ja lämpötilan vaikutus astman ja allergioiden esiintymiseen muuttuvassa ilmastossa”
”Verkostojen maantieteet”
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