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Mantsalehden Fuksinumero (3/2019). Online-versio, 27 s.
Toimitus: päätoimittaja Salli Ojala, toimittajat Venla Honkala, Siina-Elina
Sipilä, Emilia Timlin. Kansien grafiikka: Siina-Elina Sipilä.
Lehtiarkisto. Painetut numerot luettavissa Atlaksen kiltahuoneella.

Arvoisa lukija,
tämä Oulun maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlas
ry:n järjestölehtikustanteen erikoisnumero on lähetetty opastamaan
ja perehdyttämään Teitä opinahjonne kiemuroihin tulevan polkunne tueksi ja turvaksi.
Toisin sanoen, tämä on ainejärjestömme numero, jonka yksinkertainen olemassaolon oikeutus on infota aloittavia opiskelijoita kaikesta, mitä heidän tarvitsee tai kannat-

taa syksyn alkaessa tietää.
Lehdestä löydätte koulutussuunnittelijan ja maantieteen tutkimusyksikön johdon terveiset, joista molempiin tulette tutustumaan opintojenne edetessä. Maantieteen tutkimusyksikön henkilökunta vastaa tulevista mantsan kursseistanne (7-8). Koulutussuunnittelija
avittaa kaikessa opiskeluun liittyvissä asioissa (5).
Yksi olennaisimpia esittelyjä ovat pienryhmäohjaajat eli PRO:t (9-12). He tulevat opastamaan teitä ensimmäisestä päivästä alkaen muun muassa kursseille ilmoittautumisessa ja
muissa pakollisuuksissa. Sen lisäksi myös kaikessa ei-pakollisessa ja hauskassa. PRO:t
tekivät teille myös sanaston yliopistomaailmaan ja muistilistan hoidettavaksi ennen syyskuuta!

Lisäksi esittelemme ainejärjestöämme Atlas ry:tä, joka vastaa maantieteen opiskelijoiden
edunvalvonnasta ja viihdykkeestä. Erinäiset yhteistyötahot, kuten Luonnontieteilijöiden
kattokilta, mantsalaisten reissujärjestö Egea, ammattiliitto Loimu ja maantieteilijöiden
seura PSMS, ovat myös kirjoittaneet teille pienet tervehdykset.
Lehdestä löydätte myös sekalaista informaatiota, jota Mantsalehden toimitus on teille
koonnut. Näihin kuuluu esimerkiksi kaikkien Oulun
yliopiston kiltojen ja haalarivärien tiedot, sekä kartoitus
erilaisista harrastusmahdollisuuksista Oulussa. Mantsalehti
ilmestyy neljä kertaa vuoteen painettuna ja nettinumerona.
Muut numerot ovatkin sitten kaikkea muuta
kuin infoamista ja asiaa.

Lukuiloa!

päätoimittaja
fossiili

Hei, ja onneksi olkoon tuleva maantieteilijä ja Atlaslainen.
Kirjoittaessani tätä kesäkuun viimeisinä tunteina, suurin osa Teistä on jo
saanut tiedon opiskelupaikastaan, joten toden-näköisesti olen n:nnes1
onnittelija.
Riippuen siitä, mihin päin lehteä Päätoimittaja Salli tämän nyt sijoittaa, niin saatatte
jo tietääkin mikä on Atlas, tai sitten se on täysin uusi tuttavuus. Lyhykäisyydessään Atlas on
järjestö Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoille. Atlas ajaa mantsan opiskelijoiden etua ja
järjestää erilaisia virkistystapahtumia. Se siis tarjoaa tukea ja turvaa jokaiselle maantieteen
opiskelijalle. Lisäksi saat ilmaista2 kahvia ja teetä Kiltiksellä, johon pääset tutustumaan
ensimmäisten viikkojen aikana.
Pidemmin pääset tutustumaan, ja liittymään, Atlakseen opiskeluiden alettua syyskuussa.
Voisin kuitenkin vielä mainita, että järjestössä riittää yhden sun toisenlaista puuhaa: On tapahtumajärjestämistä, edunvalvonnan hoitamista, kiltiksen ylläpitämistä... Atlaksen toiminnan mahdollistaakin aktiivinen porukka. Toivottavasti syyskokouksessa teistäkin osa lähtee
mukaan toimariporukkaan3.
Niin ja se oma esittely… Moi, olen Samppa (tähän kuuluu sitten vastata kuorossa ”Moi
Samppa”, opitte sen ensimmäisten päivien aikana). Olen neljännen vuoden opiskelija ja
kulttuurimaantieteeseen suuntautunut ausku4. Olen myös Atlaksen puheenjohtaja tänä vuonna. Olen saapunut Ouluun Suomen omasta Texasista, eli Nivalasta. Kiltahuoneella olen se
vakiokaluste, mielipiteensä esiin tuova, tyhmiä lausahduksia lausuva ja kahvia kittaava ihmisolento.

Tervetuloa Mantsalle!
- Samppa

ps. henk.koht. vinkkinä opintojen alkuun: Ole avoin ja
oma itsesi, sillä pärjää täällä5!
* n. eli tuntematon luku
** Jäsenmaksun (5€) maksaneille
*** Saattaa aiheuttaa lievän addiktion
**** (aineen)opettajaopiskelija
***** Ja ”Jos pärjäät täällä, pärjäät missä vaan”

Koulutussuunnittelijan tervehdys
Hei uusi maantieteen opiskelija!
Lämpimästi tervetuloa maantieteen tutkinto-ohjelman opiskelijaksi Oulun yliopistoon! Suuret
onnittelut opiskelupaikastasi, olet valinnut erinomaisen alan mahtavasta kaupungista. Maantiede on todella laaja tieteenala, joka antaa monipuoliset eväät tulevaisuuttasi ajatellen. Yliopistossa pääset syventämään peruskoulussa oppimaasi maantietoa kohti maantiedettä. Opiskelu
muuttuukin paljon verrattuna peruskouluopetukseen, eikä sitä kannata säikähtää. Yliopistomaantiede onkin paljon muutakin kuin vain pääkaupunkien tai jokien opettelua. Pääset opintojen aikana syventämään ymmärrystäsi yhteiskunnasta ja katsomaan maailmaa useista eri näkökulmista ja sekä ymmärtämään syvällisemmin miten eri asiat ja näkökulmat linkittyvät toisiinsa.
Usein maantieteilijöitä on yhdistänyt sellainen piirre, että on aina ollut kiinnostunut vähän
kaikesta. Maantietelijöitä usein pidetään moniosaajina ja yksi parhaista puolista onkin se, että
maantieteilijällä on laaja käsitys monesta asiasta ja siksi maantieteilijä useimmiten kykenee
ymmärtämään asioista useita eri puolia. Työelämässä maantietelijöiden osaamista arvostetaan
juuri monipuolisuutensa vuoksi. Maantieteen opiskelussa sinulla onkin mahdollisuus laajentaa
juuri sellaista osaamista, joka eniten kiinnostaa. Omaa osaamistaan voi laajentaa sivuaineilla,
jotka kannattaa valita ennen kaikkea oman kiinnostuksen mukaan.
Oulun yliopiston suuri sisäkampus mahdollistaa monipuolisten sivuaineiden opiskelun, sillä
melkein kaikki sivuaineopetus löytyykin saman katon alta. Meillä on myös hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille, jossa on mahdollista kartuttaa kansainvälistä osaamista. Oulun
yliopistossa maantieteen opiskelu on omintakeista siinäkin mielessä, että voit valita viidestä eri
erikoistumisalasta omasi, ja meillä on mahdollista opiskella myös aineenopettajaksi. Vaihtoehtoja on siis monia, eikä kannata ensimmäisenä vuonna liikaa murehtia suuntautumisvaihtoehdoista ja sivuaineistasi. Ensimmäisen vuoden kurssit koostuvat pääosin johdantokursseista,
jotka antavat sinulle kyllä käsityksen siitä mikä sinua kiinnostaa ja mikä ei. Kannattaa antaa
itselle aikaa, olet ehkä muuttamassa ensimmäistä kertaa omillesi ja uuteen kaupunkiin. Voin
luvata, että kaikki kyllä selviää sinulle opintojesi aikana ja muista, että kysyä saa aina!
Kannattaa muistaa, ettet ole yksin opintojen alussa. Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja (PRO), jotka ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat tulevat sinulle tutuksi orientaatioviikon aikana. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien
vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös
muuhun vapaa-ajan toimintaan. Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko kandivaiheen ajan.
Meidän maantieteen tutkinto-ohjelma on melko pieni, ja uusia opiskelijoita valitaankin joka
vuosi noin 35. Pienuuden etuna on, että opiskeluilmapiiri on välitön ja opettajat ja opiskelijat
tulevat nopeasti tutuiksi. Henkilökuntakin auttaa kyllä mielellään, ja minuun voi olla myös aina yhteydessä, mikäli opinnoissasi jokin askarruttaa.
Oikein paljon tervetuloa, syksyllä nähdään!
Outi Kivelä,
outi.kivela@oulu.fi, Työhuone KM213

Yliopisto-Suomi-Yliopisto -sanasto
Akateeminen vartti - luennolle tullaan vartti myöhässä
Ausku - opetusharjoittelija
Atlas - kreikkalaisen mytologian jumalhahmo, karttakirja sekä Oulun maantieteen
opiskelijoiden ainejärjestö eli meidän oma kilta
Excursio (excu) - opintomatka enemmän tai vähemmän tärkeään kohteeseen
Fossiili - n:nnen vuoden opiskelija (n > 5)
Fuksi - ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija

Fuksiaiset - perinteinen fukseille järjestettävä viikonlopputapahtuma
Kiltahuone (kiltis) - ainejärjestön oma opintojenvälttelyhuone, jossa juodaan kahvia
Lipasto - yliopisto
Lutka - luonnontieteilijä
Mantsa - maantiede. EI maantieto
Noppa - kursseista saatava opintopiste. Näitä kerätään että joskus valmistutaan
OLuT - oulun yliopiston luonnontieteilijöiden kattojärjestö
OPM (X2) - oma pyyhe (pullo) mukaan
OYY - oulun yliopiston ylioppilaskunta. Etujärjestö, johon jokainen perustutkintoa suorittava kuuluu
PRO - pienryhmäohjaaja
Pruju - luentomoniste
Sitsit - akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan sitsilauluja, pidetään ja kuullaan puheita, syödään, juodaan ja rupatellaan pöytäseurueen kanssa.
Tentti - kurssin loppukoe. Päästään yleensä vasta kolmannella läpi. Käytännössä
useimmilla kursseilla nopat ansaitaan tenteistä
Tenttiakvaario - paikka, jossa voi käydä suorittamassa tenttejä. Tentit sovittava
kurssin pitäjän kanssa.
Vihreät / oranssit - naulakot yliopistoilla, yleinen tapaamispaikka
Wappu - opiskelijoiden joulu, juhannus, pääsiäinen ja uusi vuosi
yhdessä, eli noin 1-2 viikkoa kestävä aikakausi, jolloin joka päivä
järjestetään jotain tapahtumaa.
YTHS - ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Maantieteen tutkimusyksikön tervehdys

Matka maantieteeseen alkaa
Lämpimät onnittelut maantieteen opiskelupaikastasi. Pääsykokeisiin osallistui tänäkin vuonna
moninkertainen määrä halukkaita suhteessa sisään päässeisiin maantieteen opiskelijoihin.
Olet läpäissyt tiukan pääsy-koeseulan osin viimeisten joukossa, sillä maantieteen sisäänotto
tulee ensi vuonna muuttumaan. Jatkossa sisäänotto perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkintotodistukseen. Tämä tarkoittaa, että hakijoistamme 55 prosenttia (tämän hetkisen
tiedon mukaan) pääsee opiskelemaan todistusvalinnalla. Samalla valintakoeosion on tarkoitus
muuttua niin sanotun aineistokokeen suuntaan, ja siihen ei voi enää aivan samalla tavalla
ennakkovalmistautua kuin tämän vuoden keväällä. Hyvin hoidetuista opinnoista ja huolellisesti luetuista kirjoista ei kuitenkaan jatkossakaan ole haittaa, päinvastoin. Ja tämä koskee
myös yliopisto-opintojasi.
Sinulle on Oulun mantsalla tarjolla laaja ja mielenkiintoinen valikoima maantieteen eri osaalueita. Valittavana on myös runsaasti sivuainemahdollisuuksia. Periaatteessa mitään opintoja
ei ole suljettu pois sivuainevaihtoehdoista, mutta käytännössä opiskelijat usein seuraavat
edellisten vuosikurssien jälkiä. Tämä on monessa mielessä luontevaa, sillä vuosikurssista riippumatta luonnonmaantieteilijä tarvitsee muun muassa biologian ja geologian osaamista, ja
kulttuurimaantieteilijälle sopivat yhteiskuntatieteelliset ja humanistiset sivuaineet. Sinun kannattaa kuitenkin miettiä itse mistä olet kiinnostunut ja millaiseksi maantieteilijäksi haluat tulla. Siinä mietinnässä maantieteen tutkimusyksikön henkilökunta ja koulutussuunnittelija ovat
tarvittaessa tukenasi: mieti, kysy, mieti, ja kysy uudelleen. Rohkeasti.
Opintojen alkuun pääset Orientaatioviikolla ja maantieteen pienryhmissä, joissa sekä opinnot
että opiskelun ulkopuolinen elämä ja elämänmuodot tulevat tutuksi. Laskennallisesti opintojesi LuK -tutkintovaihe kestää kolme vuotta, ja siihen aikapäämäärään kannattaa pyrkiä. Luk vaiheessa ei varsinaisesti erikoistuta millekään maantieteen osa-alueelle, vaan opintojen tavoitteena on esitellä maantiede laaja-alaisena ympäristöä ja yhteiskuntia sekä niiden suhdetta ja muutosta tarkastelevana tutkimus- ja opiskelualana. Sen jälkeen opintopolku jatkuu
kohti FM-tutkintoa, vieden laskennallisesti kaksi vuotta. Edessäsi on siis noin viiden vuoden
opintomatka, jonka tehtyäsi olet täysverinen maantieteilijä.
Maisterivaiheessa tarjolla on viisi maantieteen erikoistumisalaa: aluekehitys ja aluepolitiikka;
geoinformatiikka; kulttuurimaantiede; luonnonmaantiede; ja matkailumaantiede. Nämä tulevat osin tutuksi jo ensimmäisenä opintovuonna, kun kunkin alan professori luennoi oppituo
linsa erikoistumisalan johdantokurssin. Lisäksi omana alanaan on aineenopettajan

vaihtoehto, jonka edellyttämiä sivuaineopintoja on hyvä pohtia jo opintojen alkuvaiheesta
lähtien.
Maantieteen tutkimusyksikkö on monessa mielessä maailman huipulla. Oulun mantsa on
maailman pohjoisin yliopistollinen maantieteen yksikkö, ja tutkimustoimintamme laatu on
kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Erilaisissa kansainvälisissä arvioinneissa maantiede on usein yliopistomme korkeimmalle sijalle rankattu tieteenala (https://www.oulu.fi/
yliopisto/node/51303). Tutkimusyksikkö koordinoi muun muassa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimuksen RELATE –huippuyksikköä ja on mukana Arktisen tutkimuksen pohjoismaisessa REXSAC –huippuyksikössä. Henkilökunnan tekemä laaja-alainen ja kansainvälisesti
orientoitunut tutkimus muodostaa perustan tuleville opinnoillesi, ja tutkimustiedon ja tutkimuksen teon rooli korostuu opintojesi loppuvaiheissa.
Tutkimusyksikössä työskentelee noin 40 tutkijaa, joiden tehtävänimikkeitä ovat muun muassa professori, yliopistotutkija, tutkijatohtori ja tohtorikoulutettava. Suureen osaan henkilökunnasta tutustut opintojesi jossakin vaiheessa, ja ensimmäisen kerran tapaat heitä jo yliopiston avajaisviikon tilaisuuksissa. Yksikössä työskentelee myös monia ulkomaisia tutkijoita,
jotka osallistuvat opetukseen. Kansainvälisyys leimaakin yksikön tutkimusta ja opetusta, ja
sinulle on tarjolla lukuisia vaihtokohteita ja kansainvälisiä opintomahdollisuuksia, aina kansainväliseen FM -kaksoistutkintoon (Double Degree) saakka. Kansainvälisyyden ja opiskelijajärjestö Atlaksen tarjoamia verkostoitumismahdollisuuksia kannattaa hyödyntää.

Tervetuloa Ouluun opiskelemaan maantiedettä!

Jarkko Saarinen
Professori, maantieteen
tutkimusyksikön johtaja

PIENRYHMÄOHJAAJAT ESITTÄYTYVÄT
Ja yksi fuksivastaava
Onnea vielä kerran opiskelupaikasta mantsalle! Ollaan tosiaan teidän pienryhmäohjaajat eli
PROt ja meidän tehtävänä on tutustuttaa teidät akateemiseen maailmaan ja yliopistoelämään.
Me tullaan olemaan teidän lähin tuki opiskeluiden alkaessa ja ollaan myös kerätty pieni muistilista asioista, jotka kannattaa tehdä ennen kuin saavutte syyskuun alussa meidän hoiviin.
Opinnoista ei vielä kannata ottaa paineita, sillä ensimmäisenä vuonna fuksien eli teidän opinnot koostuvat pitkälti maantieteen erilaisista johdantokursseista ja sivuaineillakaan ei tarvitse
vielä liikaa päätä vaivata. Seuraavaksi meidän esittelyt, jotta saatte pientä esimakua ketkä
teitä täällä syyskuussa odottelevat:
1.Kuka olet ja mistä tulet? 2.Milloin aloitit opinnot ja mitä kaikkea olet opiskellut? 3.Miksi mantsa ja
miksi Oulu? 4.Mikä on parasta Oulussa? 5.Mikä on suosikki opiskelijatapahtumasi? 6.Mitä olisit itse
halunnut tietää opinnoista ennen aloitusta? 7.Mitä teet silloin, kun välttelet opiskelua?
Kahvi mustana vai maidolla? Pitsaan ananasta vai ilman? Jalkaan housut vai hame?
Jäätelö kuppiin vai tötteröön? Lemmikiksi koira vai kissa? Herkuksi suklaata vai sipsiä?
Karaokea baarissa vai yksinlaulua kotona?

ALEKSI ISOAHO
1.
2.

Aleksi, 21v, Oulu
2017, Suuntaudun luonnonmaantieteeseen ja
sivuaineina geologia ja tietojenkäsittelytiede,
maisterivaiheessa olisi suunnitelmana ottaa vielä
geoinformatiikkaa kylkeen
3.
Mantsa kiinnosti paljon lukioaikoina ja Oulu tuntui oululaisena luonnolliselta vaihtoehdolta
4.
Kaupunki ei ole liian suuri ja kaikki tarvittava
löytyy keskustasta
5.
Mantsamökkeily tai fuksiaiset
6.
Olisi ollut ihan kiva tietää että sivuaineopinnot
vievät yli kolmasosan tutkinnon opintopisteistä
7.
Selailen internettiä tai otan olutta
Kahvi maidolla, ananas ei kuulu pizzaan, jalkaan housut, jäätelö kuppiin, lemmikiksi koira, herkuksi sipsiä,
karaoke baarissa

VEERA NIVA
1. Oon Veera Niva, 20-vuotias palijasjalakanen oululainen.
2. Alotin opinnot syksyllä 2017. Suuntautumisena mulla on kulttuurimantsa, mutta
koska matkailumantsa alkoi kiinnostaan jo tässä kandivaiheessa niin luen sitä sivuaineena, humanististen ympäristöopintojen lisäksi.
3. Mantsa on sinänsä kiinnostanut aina partioharrastuksen takia, mutta kiinnostus
heräsi kunnolla vasta lukiossa, mistä pääsinkin sitte suoraan yliopistoon. Oulu oli
helppo valinta, koska kaupunki on tuttu ja ystävät assuu täällä. Niin syvää inhoa en
oo Oulua kohtaan vielä kehittäny, että ois pitäny heti lukion jälkeen päästä täältä
pois :D.
4. Tykkään Oulussa erityisesti meren läheisyydestä, ja suistoalueen maisemista
Ainolan puistossa ja Pikisaaressa. Tykkään myös siitä, että liikkuminen on helppoa
niin pyörällä ku bussillakin.
5. Suosikkeja on varmaan mantsaillat, fuksiaiset ja leffaillat!
6. Että kaikesta ei tarvi selvitä täysin yksin, ja "aikuista tukea" löytyy jos sitä vaan
haluaa ja tarvitsee.
7. Vähän riippuu energiatasosta, joskus siivoan tai teen ruokaa ja joskus taas makkaan tuntikaupalla sohvalla ja katon sarjoja.
Kahvi maidolla, pitsaan ananasta ehdottomasti, jalkaan ihan kummat vain, useammin käytän kyllä housuja, jäätelö kuppiin., lemmikiksi koira, herkuksi sipsiä ja yksinlaulua kotona :D

INKA HULMI
1. Inka, 22, Klaukkala (Nurmijärvi)
2. 2017, luonnonmaantieteen aineenopettaja ja sivuaineina biologia sekä geologia
3. Mantsa on kiinnostanut pitkään ja Oulu vaikutti
mukavalta opiskelukaupungilta
4. Joka paikkaan pääsee pyörällä
5. Mantsamökki <3 ja EGEA:n vaihdot
6. En oikeestaan mitään, ootin vaan innolla kaikkea
uutta
7. Siivousvimma iskee aina, kun tenttiin pitäisi lukea
Kahvi maidolla, pitsaan molemmat menee, pikkujouluissa kompuroin hameessa muuten housuissa, jäätelö kuppiin kiitos! Muuten jätski on maassa, koirut on
kivoja, suklaata sen olla pitää ja yksinlaulua autossa
ja suihkussa

EEVI HALINEN
1. Eevi, 20, Mäntyharju
2. 2017, Luonnonmantsa, sivuaineina biologia, geologia ja ympäristönsuojelu.
3. Mantsa on kiinnostanut pienestä pitäen, mutta lukiossa viimein hurahdin
lopullisesti kiitos loistavan opettajan. Oulu sen vuoksi, että se oli mahdollisimman kaukana etelästä.
4. Parasta Oulussa on kaikki söpöt paikat, joissa käydä haahuilemassa. Esim.
Nallikari ja Ainolan puisto.
5. Kyllähän se varmaan kuitenkin Wappu on koko kauheudessaan ja kauneudessaan.
6. Olisin ehdottomasti halunnut tietää ja kuulla sen (okei, kyllä se mulle kerrottiin, mutta en uskonut), että ellei kaikki lähde rullaamaan alussa odotetusti,
ei tarvitse panikoitua ja, että kyllä se oma juttu ja opiskelutaktiikka sieltä ajallaan löytyy.

7. Opiskelua vältellessä saatan löytää itseni tiskaamasta samaa vesilasia jo neljättä kierrosta. Yllättävä siivousvimma iskeekin yleensä juuri sopivasti hetkellä kun
tenttiin pitäisi lukea kiivaimmin.
Kahvi maidolla, mikä on pizza ilman ananasta?
Tottakai ananas, jalkaan housut, jäätelö tötteröön
vaikka tiedänkin kokemuksesta, että kuppi olisi
turvallisempi, lemmikiksi pieni ja söpö koira, herkuksi sipsua sipsua, ja laulua kotona pimeässä
nurkassa, jotta kukaan ei vahingossakaan kuule.

FUKSIVASTAAVAN TERKUT

Hei ihanat ihmiset fuksit!
Ihan ekaksi suuret onnittelut opiskelupaikasta! Tervetuloa Ouluun ja jos oot oululaine nii
ihanaa kun et lähteny muualle. Oulu tullee kaikille äkkiä tutuksi ja pian kaikki te uuet
fuksit puhutte Oulusta kotina. Ajatus Oulusta kotina saattaa tuntua tosi oudolta, mutta
kaikessa ja oikeasti ihan kaikessa teijän tukena on mantsan ainejärjestö Atlas eli meijän
oma mantsaperhe.
En mää viitti teille nyt kaikkea pälättää, nii mulla on jotaki sanottavaa myös syksyllä. Mun tärppi teille tuleville fukseille on,
että lähtekää rohkeasti mukkaa yliopiston toimintaan, käykää
vierailemassa kiltiksellä ja tutustukaa ihmisiin. Pelkästään teitä
varten on myös olemassa aivan ihanat PROt, jotka toimii teijän
tukena ja turvana kaikessa. Mää oon fuksivastaavana kans teitä
varten eli pyörin tapahtumissa ja autan teitä parhaani mukkaa
nii saa kysyä jos tullee jotaki mielen päälle!
Fuksivuosi on ikimuistoinen kokemus ja mulle se on ollu tähän
mennessä paras vuosi yliopistossa. Kaikista parhaiten ihmisille
jää ylleesä mieleen tapahtumat, joten niihin vaan rohkeasti
mukkaa! Alkusyksystä teillekin on tulossa esimerkiksi fuksisuunnistus ja fuksiaiset, joihin kannattaa osallistua!
Syksyllä nähdään!

Heta, fuksivastaava

Mui s tilista

□

Ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle 2019-2020 ja maksa lukuvuosimaksu. Ohjeita
löytyy Oulun yliopiston sivuilta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/
opintojenaloittaminen

□

Hanki opiskelijakortti. Vaihtoehtoina joko fyysinen tai sähköinen kortti (lisäinfoa Frankin nettisivuilta). Useammassa yliopiston ravintolassa kännykän netti toimii heikohkosti, joten fyysinen kortti on tältä kannalta varmempi vaihtoehto. Kannattaa hommata
opiskelijakortti hyvissä ajoin, sillä syksyllä saattaa fyysisen kortin tilauksessa olla ruuhkaa. Opiskelijakortti kannattaa olla jo ensimmäisenä koulupäivänä, jotta on oikeutettu
2,60 maksavaan opiskelijaruokaan.

□

Lataa Tuudo-sovellus. Tuudosta löytyy kaikki hyödyllinen kartoista ruokalistojen kautta ilmaiseen opiskelijakorttiin. Tuudoa tulet tarvitsemaan varmasti, joten se kannattaa
olla jo valmiina.

□

Etsi itsellesi asunto. Tässäkin kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä asunnoista on
kilpailua. Asunnon etsinnässä auttavat mm. PSOAS, Sivakka, OVV, Lumo,
Osna ja yksityiset vuokranantajat.

□

Hae opintotukea ja yleistä asumistukea KELAsta.

□

Ole paikalla 2.9. Linnanmaan kampuksella kun koulu alkaa, jotta pääset heti mukaan
meininkiin ja saat tarvittavat infot opiskeluiden aloitukseen. Tunnistat meidät viininpunaisista Atlaksen haalareista.

□

Liity Facebookissa ryhmään Mantsafuksit 2019, jossa jaamme teille infoa.

□

Nauti kesästä ja älä stressaa liikaa tulevaa syksyä. Kaikki järjestyy ja selkiytyy

Mikäli kysymyksiä syksystä ilmaantuu jo kesän aikana,
sähköpostia saa rohkeasti laittaa osoitteeseen eevi.halinen@gmail.com
ja pyrimme vastaamaan heränneisiin kysymyksiin parhaamme mukaan.

Ihanaa kesää ja nähdään syksyllä!! Terkuin, PROt

ATLAS – OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN

OPISKELIJAT RY since 1985

atlas-ry.fi

- tuttavallisemmin pelkkä Atlas. Atlas toimii muiden kiltojen tavoin opiskelijoiden äänenkannattajana virallisissa yliopiston elimissä ja järjestää hyöty- ja huvitilaisuuksia jäsenilleen.
Atlaksen kiltahuone HK207 sijaitsee F-oven lähellä toisessa kerroksessa olevassa kiltahuonekompleksissa. Atlaksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Oulun yliopiston maantieteen
laitoksen opiskelijat. Jäsenmaksu on 5 € / vuosi ja se maksetaan syksyllä lukuvuoden alussa.

Atlaksen jäsenenä saat monia etuja:



Atlas valvoo etuasi ja voit vaikuttaa sen kautta myös ylioppilaskunnassa,
kattokillassa, tiedekunnassa ja ammattiliitoissa



Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa



Voit tilata Atlaksen haalarit



Ilmaista kahvia/teetä kiltahuoneella



Voit osallistua Atlaksen tapahtumiin, excumatkoille, hallitukseen ja muuhun
toimintaan



Saat käyttää Atlaksen muistiinpanoarkistoa ja prujuja



Mahdollisuus verkostoitua ja tutustua muihin mantsalaisiin

Halojata halloo sinä uusi mantsan opiskelija!

OLuT ry

Onnittelut myös meidän puolestamme opiskelupaikkasi johdosta! Mantsan
opiskelijana tulet todennäköisesti liittymään ainejärjestöömme Atlakseen ja
siinä kylkiäisenä ihan pyytämättä myös Oulun Luonnontieteilijöihin eli tuttavallisesti OLuT:in.
Mutta mitäs tämä tämmöinen on ja keitä nämä tämmöiset OLuTlaiset ovat???
Oulun Luonnontieteilijät ry (rymytään yhdessä) on kaikkien Oulun yliopiston luonnontieteellisten
kiltojen kattojärjestö/-kilta. Jäseniämme ovat Atlaksen lisäksi kaikki muutkin luonnontieteelliset killat -Blanko tietojenkäsittelijöille, Histoni biokemisteille, Nikoli geologeille, Sigma-kilta
matemaatikoille ja fyysikoille, Syntaksis biologeille ja Valenssi kemisteille- ja kaikki niiden jäsenet, myös sinä. Mitään kummempia liittymisriittejä (uudelleensyntymä tms.) ei siis tarvita.
Selkokielellä - kuulut ainejärjestöösi, kuulut OLuTiin.
OLuTin tärkeimpiä tehtäviä on toimia kiltojen välisenä yhdyssiteenä eli liimana, edistää yhteenkuuluvuutta luonnontieteilijöiden välillä ja huolehtia edunvalvonnastamme yliopistolla.
Homma on melko lailla samanlaista kuin muissakin killoissa, porukka vaan sattuu olemaan
kasattu eri aloja opiskelevista luonnontieteilijöistä. Joka killasta valitaan OLuT- vastaavat,
jotka yhdessä muodostavat OLuTin hallituksen, sekä ovat mukana järjestämässä tapahtumia
sekä meidän OLuTlaisten kesken, että poikkitieteellisesti muiden yliopiston kattokiltojen
kuten vaikkapa humanistien tai teekkarien kanssa.
Pelkkää virallista pönöttämistä tämä ei kuitenkaan ole, päinvastoin. OLuT järjestää paljon
hassunhauskoja ja huikaisevia ja mahtavia ja mediaseksikkäitä tapahtumia pitkin vuotta,
lähimpänä niistä ovat muun muassa syksyllä järjestettävät fuksikisat, fuksisuunnistus, fuksisitsit, OLuTin futisturnaus ja OLuTin pikkujoulut. Lisäksi OLuT on mukana järjestämässä
koko Suomen kattavaa luonnontieteilijöiden jouluristeilyä, jonne tulee opiskelijoita pitkin
valtakuntaa pitämään hauskaa lähestyvän joulun kunniaksi. Lisäksi teille jaetaan fuksipassi
johon leimoja keräämällä voi voittaa hienoja palkintoja. Kannattaa siis osallistua ja olla mukana!
Meillä täällä Atlaksella OLuTin duettona (kuvittele vaikkapa Shrek ja Aasi) häärimme me,
Arttu Hepoaho ja Saara Hänninen. Meiltä saa lisäinfoa sekä itse OLuTista
että sen tapahtumista tai vaikkapa päivän säästä, jos siltä tuntuu.
Tule siis ihmeessä nykimään meitä hihasta kysymysten kera.
Ennen kaikkea vietä vekkuli fuksivuosi - Nähdään lipastolla!
-Arttu & Saara
Ps. OLuTin voit löytää myös somesta!
Instagram – olut.ry
Facebook – Oulun Luonnontieteilijät ry
WWW – olut-ry.fi

Kuka on kukin yliopistolla?

- tiedä killat, tiedekunnat ja
haalarit
MIKÄ ON SINUN TIEDEKUNTASI? Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
MIKÄ ON SINUN KATTOKILTASI? Oulun Luonnontieteilijät ry (OLuT)
MIKÄ ON SINUN AINEJÄRJESTÖSI? Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat - Atlas ry
Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
Kattokilta: Oulun Luonnontieteilijät ry (OLuT)
Maantiede : Atlas
Tietojenkäsittelytieteet: Blanko
Biokemia: Histoni
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet: Sigma
Biologia: Syntaksis

viininpunainen
tummansininen
viininpunainen
musta-violetti
tummanvihreä

Kemia: Valenssi

keltainen

Geologia: Nikoli

musta

JA MUITA OVAT…

Humanistinen tiedekunta (HuTK)
Kattokilta: Humanistinen kilta

Logopedia: Communica
Informaatiotutkimus: Index
Kulttuuritutkimus: Kultu
Historia: Tiima
Suomen kieli: Suma
Saamen kieli ja kulttuuri: Gieku
Vieraat kielet: Verba

musta
harmaa-pinkki
ruskea
vaaleanvioletti
violetti
tummanharmaa
tummanvihreä

Kauppakorkeakoulu
Finanssi

Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)

violetti

Oulun Hammaslääketieteen kilta, Terveystieteiden kilta, Lääketieteen kilta (OLK) ja
Lääketieteen tekniikka
(OLTO)

valkoinen

Teknillinen tiedekunta (TTK)
Kattokilta: Oulun Teekkariyhdistys (OTY)
Arkkitehtuuri: Arkkitehtikilta

valkoinen

Konetekniikka: Koneinsinöörikilta

punainen

Tuotantotalous: Optiem
Tietotekniikka ja informaatioverkostot: OTiT
Prosessitekniikka: Prosessikilta

Sähkötekniikka, elektroniikka: Sähköinsinöörikilta (SIK)
Ympäristötekniikka: Ympäristörakentajakilta
(YMP)

Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)

Varhaiskasvatus: Lastarit
Kasvatustieteilijät: Motiva
Musiikkikasvattajat: Mukava
Luokanopettajat: OLO
Erikoispedagogiikka: Spessu

pinkki
valkoinen
neonkeltainen
musta
oranssi

mintunvihreä
musta
valkoinen

sähkönsininen
sini-puna-keltainen

EGEA Oulu
kutsuu fuksit kansainvälistymään

Terveppä terve uunituore fuksi vuosimallia 2019!
Onnittelut maailman parhaimman alan valitsemisesta! Luulitko, että uusi koululaitos,
ala tai kenties uudelle paikkakunnalle muutto riittäisi, kun valitsit alaksesi maantieteen? Ehei, juuri kun luulit ehkä asettuvasi aloillesi, tulee elämäsi mahdollisuus kokea
Eurooppa maantieteilijän silmin! Voi myöskin olla, että olet vain odottanut sopivaa
hetkeä päästä näkemään enemmän maailmaa, no nyt se hetki koittaa!
EGEA tulee sanoista European Geography Association – for Students and Young
Geographers, eli kyseessä on koko Euroopan kattava maantieteilijöiden oma kansainvälinen järjestö. EGEA yhdistää noin 5000 maantieteilijää yli 30 maassa, ja meillä
täällä Oulussa on oma jaosto, EGEA Oulu, joka esittäytyy tuossa alemmassa kuvassa.
EGEA tarjoaa siis kokemusten ohella myös mahdollisuuden järjestötoimintaan esimerkiksi meidän hallituksessa! Tämä on siitä huikea järjestö, että se tuo yhteen samanhenkisiä ihmisiä, mistä syntyy elinikäisiä ystävyyssuhteita ja laaja maantieteilijöiden verkosto.

EGEA Oulun hallitus ja toimihenkilöt vuodelta 2019.
Ylärivi vasemmalta: Katri, Roosa, Petra, Noora, Eevi ja Anni. Alarivi: Taru, Lotta ja Inka.
Meitä saa aina vetää hihasta jos on jotain kysyttävää erityisesti liittyen EGEA:an!

EGEA järjestää tapahtumia joka
lähtöön: on mainetta niittäneitä
kongresseja, mitä mielenkiintoisempia matkoja ja eksursioita Alppien
huiputuksesta Tšernobylin alueen
tutkimiseen, sekä unohtamatta suosittuja, noin viikon mittaisia Egeavaihtoja. Egeavaihdot ovat mitä
mainion tapa tutustua Egeaelämään
ja kokea toinen kulttuuri sellaisesta
näkökulmasta, jota ihan tavan turistit
Egeaporukka tutustumassa Tsernobylin ydinvoimalan
eivät tule koskaan kokemaan.
alueeseen syksyllä 2016. Kuvassa edustettuina
Vaihdoissa matkustetaan pienen
Suomi, Saksa, Ukraina, Itävalta ja Englanti.
porukan kanssa kohteeseen, jossa majoitutaan paikallisten Egealaisten luona tutustuen kohdekaupungin elämään. Vastavuoroisesti isäntäporukka saapuu Ouluun vierailulle, jossa heidät tutustetaan suomalaiseen kulttuuriin. Usein egeavaihdoista jää mahtavien kokemuksien ohella pitkäaikaisia ystäviä. Parasta EGEA:ssa mielestäni on se, että yleensä maantieteilijät jakavat
samat kiinnostuksen kohteet, joten kaikille mielenkiintoista tekemistä, nähtävää ja
puheenaiheita riittää tapahtumasta riippumatta yleensä aina.
Minä olen päässyt EGEA:n kautta kokemaan paikallista jalkapallohuumaa
Englannissa, ihmettelemään laajaa vuorovesirantaa Saksassa, kokemaan Pripyatin
kaupungin autiuden ja opettamaan eteläeurooppalaisia laskemaan pulkalla. Kaiken
hauskanpidon ohella EGEA:n kautta on myös tietenkin mahdollista opiskella maantiedettä mielenkiintoisilla ja käytännönläheisillä tavoilla, esimerkiksi kongressien työpajoissa.
EGEA tarjoaa siis huikeita kokemuksia ja mahdollisuuden tutustua toisiin mantsalaisiin niin kansainvälisellä, kuin paikallistasollakin, ja mikä parasta: kaikki tapahtumat ovat hinnaltaan opiskelijaystävällisiä! Te fuksit pääsette luultavasti jo heti syksyllä kokemaan Egeameininkiä paikallistasolla Egeaillan muodossa, joka tarkoittaa periaatteessa rentoa hengailua yhdessä. Silloin siis viimeistään törmätään, ja voidaan raatailla lissää!
Taru Rikkonen

Atlaksen EGEA-vastaava ja EGEA Oulun toinen tapahtumavastaavista
Toim.huom.
Aivan mahtavia Egea-vaihtojen juttuja pääset lukemaan
vanhoista Mantsalehdistä Atlaksen nettisivuilta,
esim. Wappunumero 2018 ja Talvinumero 2019!!

Harrasta!
Opiskelujen aloittaminen on hektistä ja mahdollisesti uuteen kaupunkiin totuttelu vie aikansa, mutta jossain vaiheessa raa’an työn
rinnalle saattaa haluta (ja kannattaa!) katsella harrastuksia.
OYY:n eli Oulun yliopiston ylioppilaskunnan sivustoilta löytyy harrastejärjestöjä, mutta Oulussa on paljon muitakin mahdollisuuksia.
Liikunnat

Rugby, esim. Oulun yliopiston urheiluseura,
80e/vuosi, alkuun saa kokeilla ilmaiseksi.
”Erittäin yhteisöllinen joukkuelaji, "Game of all
shapes and sizes"”

Oulun Korkeakoululiikunnan (OKKL)
sporttipassi maksaa 48 € vuodelta, sen kautta
pääsee harrastamaan monipuolisesti liikuntaa
ilmaiseksi tai edullisesti.
”Matalan kynnyksen juttuja, ei maksa paljoo, Cheertanssia, esim. Northern Lights Cheerkattavasti eri lajeja, helppo mennä millon itel- leading Oy. Aloittelijana noin 200€ puolessa
vuodessa, riippuu joukkueesta.
le sopii.”
”Jos tykkää tanssimisesta ja energisestä ja
haasteellisesta urheilusta niin tää laji on sulle
Uinti 10x sarjalipulla 2,5€/kerta. Yksittäin ostehty :D Saa myös huippuja kavereita lajin
tettuna 3,2€/kerta.
”Edullista, hyödyllistä ja rentouttavaa. Näkee kautta!”
vartaloita.”
Tanssia, esim. Lenninsiiven tanssikoulu
160€/lukukausi, tai Lindy Hop, Swingo ry 55€
Frisbeegolf, lajia voi harrastaa itsenäisesti
mutta Oulussa on myös frisbeegolfseura. Fris- + 10€ kausi.
beet maksavat 8-15 € kappale, useimmat fris- ”Tanssi vie ajatukset opiskelusta ja kaikesta
stressaavasta aivan muualle. Samalla se tekee
beegolfradat ovat Oulussa ilmaisia.
hyvää sekä keholle että mielelle.”
”Superhauska Aloittelijaystävällinen harrastus.
Lisäksi on niin mukava tanssiharrastus, että
Illat sujuu leppoisasti.”
”Loppujen lopuksi todella edullinen harrastus. Toppilan rata
helposti saavutettavissa, Oulun
alueella paljon muitakin ratoja
lyhyen autokyydin päässä. Sopii
ei-urheilullisellekin.”

Bodaus, esim. Teknopalatsi 26€/kk, ei sitoutumispakkoa, kampanja-aikaan aloitus maksuton.
”Kasvaa isoksi”

Retkeily, esim. Soopa ry. Soopan jäsenyys ja
vaelluksille osallistumismaksu max.
100e”Mahtava tapa päästä vaeltamaan vaikka olis ihan ensikertalainen eikä lainkaan
aiempaa kokemusta. Tutustuu uusiin ihmisiin.”
Suunnistus. Esim. Oulurastit. 6 €/kerta,
"Perhelippu" 12 €/kerta (=niin monta ihmistä
kuin kehtaat perheeseesi kuuluvan) Emitvuokra 2 €.
”Maantieteilijälle just hyvä harrastus.”

Oulussa on myös paljon hyviä ulkoilumahdollisuuksia itsenäisesti, kuten
esimerkiksi:
”pyäräily
iha itteksee.
maksa enemmä ja kärsi vähä vähemmä.
säällä ku säällä polokeminen ainasee vastatuulee kasvattaa nii sissuu ku reittäki ja
säästää lompakkoo + saattaa sitä kivoja
maisemiaki nähhä.”
Retkeily onnistuu myös itsekseen,
ja talvella Oulussa on hiihtolatuja ja
kesäisin pururatoja lenkkeilyyn esimerkiksi Välivainiolla ja Tuiran puistossa.
Liikunnan lisäksi on onneksi muutakin
tekemistä, kuten:
Kuorolaulu, esim. Teekkarikuoro Teeku
10 €/vuosi.
Kuorossa tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii
uutta! Valmiiksi ei tarvitse osata paljoakaan,
riittää että on innostunut laulamisesta.”

Metallimusiikin kuuntelua hyvässä seurassa,
ÖRMY ry. 5 € vuosi, mutta voi käyä ilmaiseksikin.
”Saa seuraa keikoille, hyvän porukan ja samanhenkisiä juttukumppaneita.”
Taide. Taidepiiri tapiiri. Ilmaista
”hauskaa.”
Shakki, esim. Atlaksen shakkikerho, 0 €.
”Shakkia kannattaa tulla pelaamaan, koska
nykyajan hektisessä internetmaailmassa on
äärimmäisen hyödyllistä rasittaa hieman aivojaan ikuisen somen tuijottelun sijaan. Shakin
pelaaminen tutkitusti kehittää muistia, päättelykykyä, loogisuutta, oppimista, keskittymiskykyä, sekä mielikuvitusta. Atlaksen shakkikerho
on loistava paikka viettää laatuaikaa muiden
atlaslaisten kanssa. Taitotasollakaan ei ole
väliä, sillä oman tasoinen vastustaja löytyy
varmasti. Kuitenkin yksi tärkeimmistä shakkikerhon tavoitteista on yhdistää ihmisiä ja tarjota mahdollisuus viettää hauskaa ja rentoa laatuaikaa tämän yli tuhat vuotta vanhan pelin
parissa.”

Sanataide, esim. Valveen sanataidekoulu
70 €/lukukausi.
”Jos kirjoittaminen kiinnostaa, sanataidekerho
pitää yllä tapaa laittaa kynä paperille. Hyviä
kirjavinkkejä saa paljon, kirjoista juttelu saa
tuntemaan olon sivistyneeksi.”

Myös kaljan juonti ja kahvin juonti oli listattu mantsan opiskelijoiden
harrastuksiksi. Kalja voi tulla kalliiksi (”20-150 €”), mutta kahvia saa

Atlaksen kiltahuoneelta ilmaiseksi, jos vain on muistanut huolehtia
jäsenmaksusta (5 €). ”Kiltiksellä tapaat vanhoja ja uusia mantsalaisia eri vuosikursseilta ja voit rentoutua opiskelujen ohella. Ja miksipä tätä ei tekisi kahvin
kanssa, sillä onhan se hyvää ja virkistävää!”

MANTSALAISET
MAAILMALLA
Moni mantsalainen käy opintojensa aikana vaihdossa!
Haastattelimme muutamaa vaihdossa ollutta:

PRAHA
1. Missä olit vaihdossa?
- Prahassa
2. Mikä on parasta Tšekeissä?
- Parasta Tšekeissä ja Prahassa on monipuolisuus ja
keskeinen sijainti. Praha on upea kaupunki, josta
löytyy esimerkiksi puistoja, urheilua, kulttuuria ja
mahdollisuuksia shoppailuun eli varmasti jokaiselle

jotakin. Matkustaminen maan sisällä ja yli valtion
pehmeiden Schengen rajojen on helppoa, nopeaa ja
edullista busseilla ja junilla.
3. Mitä eroa huomasit Tšekin ja Suomen välillä?
- Paikallinen palvelukulttuuri on ulkomaalaisia kohtaan varsin usein töykeää tai välinpitämätöntä. Tämänkin toisaalta voi jollain tasolla ymmärtää katsoessaan valtaisan Prahaan virtaavan turistimassan touhuja. Sain
myös todeta paikallisten asuntomarkkinoiden toimivan selkeästi hankalammin kuin mihin on Oulussa tottunut.

横浜市
1. Missä olit vaihdossa?
- Olin puoli vuotta vaihdossa Jokohamassa, Japanissa.
2. Mikä on parasta Japanissa?
- Ihmiset olivat ystävällisiä mutta samalla omissa oloissaan pitäen
samanlaisen henkilökohtaisen tilan kuin suomalaiset. Liikkuminen

Mantsalaiset valtasivat Tšekin
pääkaupungin.

julkisilla oli kätevää, junat ja metrot olivat aina ajoissa. Julkiset wc:t
olivat siistejä ja ilmaisia.
3. Mitä eroa huomasit Japanin ja Suomen välillä?
- Jäätelö- ja makeisvalikoima oli huomattavasti suppeampi, mutta
erilaisia limsamakuja kyllä löytyi. Lisäksi ulkona syödessä valikoima
oli runsas, kaikista annoksista löytyi kuvat ja laadukkaan aterian sai
kelpohintaan, mutta toisaalta hedelmät olivat kalliita (esim. yhden
omenan hinta n. 2€). Bussissa kuljettaja kuulutti aina kun lähdettiin
liikkeelle, jos kukaan ei painanut nappia ja jos edessä oli jyrkempi
mutka. Kaikissa kaupoissa maksettiin käteisellä, mihin kylläkin tottui

nopeasti. Kaikenlaista Muumikamaa löytyi paljon enemmän kuin
Suomesta.

BAYERN
1.Missä olit vaihdossa?
- Saksassa, Baijerissa.

2. Mikä on parasta Saksassa?
- OLUT ja ihmiset, täällä on tavallista kutsua kaverit päivälliselle ja syödä
sekä kokata yhdessä. Lisäksi itseä miellytti käydä katsomassa vuoria,
niitä kun ei Suomesta oikeen löydy.
3. Mitä eroa huomasit Saksan ja Suomen välillä?
- Vaikka mielikuva Saksasta saattaa olla se, että Saksassa asiat toimivat, niin kyllä
vaan Suomessa osataan. Mm. Suomesta löytyy kattavampi (sekä parempi) netti, asiointi voidaan hoitaa netissä ja käteistä ei tarvitse kantaa mukana. Lisäksi pidän VR:ää luotettavampana

kuin Saksan junia.

Jalkapallo on tärkeää saksalaisille,
joten liityin itsekin jalkapallojoukkueseen. Kuva otettu joukkueemme voiton
(kröhmhm oli kyl tasapeli) jälkeen.

NIJMEGEN
1. Missä olit vaihdossa?
- Nijmegenissä , Alankomaissa.
2. Mikä on parasta Alankomaissa?
- Ilmapiiri maassa on hyvin leppoisa ja sellainen
hyvä elämänmuoto.
3. Mitä eroa huomasit Alankomaiden ja Suomen
välillä?
- Alankomaissa infra ja liikenne on aivan viimeisen päälle (mutta
pienessä maassa semmoinen onnistuukin), eritoten rautatieverkosto on toimiva. Vaikka Oulu onkin kuuluisa, mahtava pyöräilykaupunki ja keskustassa pystyy pyöräilemään kunnolla yhdessä kohdassa, niin kyllä se Alankomaiden pyöräilyinfra teki vaikutuksen.
Monilta osin maat ovat melko samanlaisia enkä kokenut kulttuurishokkia.

THUNDER BAY
1. Missä olit vaihdossa?
- Thunder Bay, Kanada
2. Mikä on parasta Kanadassa?
- Luonto!
3. Mitä eroa huomasit Kanadan ja Suomen välillä?
- Eroja on paljon, joskin myös yhtäläisyyksiä. Keskeisimpinä eroina voisi mainita kevyen liikenteen yhteyksien puutteen etenkin Ouluun verrattuna ja ihmisten sisäsyntyisen tarpeen harrastaa small

talkia. Kanada on kuitenkin varsin suuri maa, joten yleistyksiä ei juurikaan kannata tehdä.

Hei sinä uusi mantsan fuksi!

Loimu ry on luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto, johon sinulla
on mahdollisuus liittyä jo opiskeluvaiheessasi. Loimun toimintaan kuuluu jäsenten
edunvalvonta palkkaukseen ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Jäsenet ovat oikeutettuja muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, henkilökohtaiseen ura- ja
työnhakuneuvontaan sekä asiantuntija-apuun työsuhdeongelmissa. Opiskelijoille jäsenyys maksaa vain 2 euroa kuukaudessa (työttömyyskassan jäsenyyden kera 7 €
kuukaudessa).

Loimu ry:llä on lisäksi Oulussa opiskelijayhdistys LuOpiO (Luonnontieteiden opiskelijat Oulu). LuOpiOn tavoitteena on välittää tietoa Loimun jäsenyydestä ja sen
eduista Oulun opiskelijoille. Yhdistys järjestää ständejä, vierailuja kiltahuoneille ja
jakaa työelämätietoutta. Toimintaan kuuluu myös excursiot, peli-illat ja työelämäsauna yhteistyössä muiden opiskelijayhdistysten kanssa.
Suosittelen perehtymään ammattiliiton toimintaan jo opiskelujesi aikana!
Lisätietoa Loimusta löydät sivulta https://www.loimu.fi/.

Rentoa loppukesää ja menestyksekästä fuksivuotta
Katri Ollila
Atlaksen Loimu-vastaava ja LuOpiOn sihteeri

Hei tuleva mantsalainen, ja onnittelut opiskelupaikasta!

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura, eli tuttavallisemmin PSMS on pohjoissuomalaisia maantieteilijoita ja mantsan opiskelijoita yhteen tuova yhdistys. Sen tavoitteena on
pyrkia edistamaan Pohjois-Suomen maantieteilijoiden valista vuorovaikutusta seka
maantieteellisen tiedon leviamista. PSMS haluaa toiminnallaan edistaa myos maantieteen opiskelun houkuttelevuutta. PSMS on Suomen Maantieteellisen Seuran sisarjarjesto.
Opiskelijoille PSMS:n toiminta on nakyvinta erilaisten ekskursioiden muodossa.
Yleensa ekskursiot suunnataan mantsalaisille soveltuviin tyopaikkoihin, joilla paastaan
tutustumaan tyoelamaan ja tapaamaan entisia maantieteen opiskelijoita. Jarjestamme
myos erilaisia esitelmatilaisuuksia ja tutkimusiltoja, seka julkaisemme kahta tieteellista
sarjaa: Nordia Geographical Publications ja Nordia Tiedonantoja.
PSMS:n johtokunta koostuu paaasiassa Oulun Mantsan yksikon henkilokunnasta
seka opiskelijajasenista, ja myos sinulla on mahdollisuus osallistua toimintaamme. Laita
PSMS seurantaan Facebookissa tai Twitterissa (@psmsry) ja pysy kuulolla toiminnastamme! Nahdaan pian opintojen alussa, kun PSMS esittaytyy uusille opiskelijoille!

Kesaterveisin,
Maija Toivanen (PSMS:n johtokunnan jasen ja
tiedottaja)
maija.toivanen@oulu.fi
Lotta Mattila (PSMS:n johtokunnan opiskelijajasen ja
Atlas ry:n edustaja)
lotta.l.mattila@student.oulu.fi

sanottua - classics
”I’m quite tired and hungry, please make more interesting
presentations next time.”
Bremenin yliopiston maantieteen proffa kahden vaihtarin
esityksen jälkeen aluemaantieteen kurssilla. -09

”Laitatte sokeria! Ja paljon aikaa ja rakkautta.”
Mantsalainen antaa fukseille ohjeita kiljun tekemisestä. -16

”Oon ollu viis tuntia hereillä ja se on minusta
kuus liikaa”
Mantsalaista väsyttää. -17

”Tuo on yksi parhaimmista syistä, miksi voisi jo
pikkuhiljaa valmistua täältä”
Mantsalainen vuosittain ilmestyvästä ”Pahasta levystä”

"Mulla oli niin paha krapula että näin avaruusaluksia"

