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Lehtiarkisto. Painetut numerot luettavissa Atlaksen kiltahuoneella.

Pääkirjoitus
Hyvä lukija,
onnea opiskelupaikasta Oulun yliopistossa! Omituinen kevät on takana ja omituinen syksy
edessä, toivottavasti ehditte hengähtää kesällä edes hiukan.
Atlas on teidän (meidän) ainejärjestö eli kilta, ja tämä on Atlaksen kiltalehti, Mantsalehti. Olen
mantsalehden päätoimittaja Siina. (Oikeasti Siina-Elina, aloitan kolmatta opiskeluvuotta ainakin
leikisti, minulla on pitkät hiukset ja tykkään piirtää, siinä melko lailla kaikki olennainen.)
Enemmän tai vähemmän asiaa täynnä oleva lehti ilmestyy neljästi vuodessa, ja kaikki
vanhemmat numerot ovat luettavissa täältä. Tämä numero on tehty erityisesti Teitä varten.
Sivulla 8 alkaen esittäytyvät pienryhmänohjaajat eli PRO:t auttavat teitä yliopistoelämän alkuun
ja kertovat teille kaikesta uudesta ja olennaisesta, poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.
Mantsalehti tekee myös parhaansa helpottaakseen syksyn tuomaa epävarmuuden tunnetta
edes hiukan: sivulla 5 on olennaista yliopistosanastoa, muutama muistettava asia on listattu
sivulle 12, opiskelijahaalareita on esitelty sivulla 23. Pahan mielen kolumni vol.4 (s.15) antaa
paitsi pikaista murjotusmielialaa, myös hyödyllisiä vinkkejä tietokoneen työkuntoisena
pitämiseen.
Ja lyhyesti esiteltynä: koulutussuunnittelija (s.6) vastaa kaikesta opiskeluun liittyvästä, vähän
niin kuin opo. Tutkimusyksikkö (s.13) vastaa teille järjestettävistä maantieteen kursseista.
Teille myös mainostetaan Atlaksen vuosijuhlia! Vuosi 2020 sattuu olemaan Atlaksen 35vuotisjuhlavuosi, ja sitä pyritään juhlistamaan parhaamme mukaan.

Opintojen aloittaminen on uutta ja hermostuttavaa joka
tapauksessa, oli koronaa tai ei. Mutta kuten Oulun
yliopiston kyseenalaisen kuuluisa mainoslause kuuluu,
"jos selviät täällä, selviät missä vain." Asioilla on tapana
järjestyä, yliopistossa mantsalla on ihan kivaa. Onnea
matkaan.
(ja onnea vielä monta kertaa tämänkin numeron aikana,
teidät toivottavat
tervetulleeksi paitsi maantieteen
opiskelijat ja laitos, myös monituiset järjestöt kuten,
Egea, Loimu sekä Pohjois-Suomen Maantieteellinen
seura. Vilkaiskaa toki.)
-Siina

päätoimittaja kotimaanmatkalla

Pj-palsta
Hei minunkin puolestani, ja hirmuisen suuri onnittelu juuri Sinulle tuore maantieteen fuksi!
Olet varmaan kerännyt jo melkoisen määrän onnitteluja, mutta täältä vielä ropisee ainakin
muutamia. Teidän opintojen aloitus ei tule olemaan se tavanomaisin vallitsevan
maailmantilanteen takia, mutta koittakaa nauttia siitä silti täysillä. Kyllä se siitä normalisoituu ja
pääsette mukaan ”perinteiseen” opiskelijaelämään. Mää oon Pauliina, ja toimin Atlas ry:n
puheenjohtajana tämän vuoden (atlaksesta lisää tuota pikaa). Parhaiten mut tunnistaa
punaisen sävyisistä hiuksista, keltaisesta väristä vaatteissa (katso kuva) ja kovasta äänestä. Kun
itse sain paikan mantsalta muutamia vuosia takaperin ja luin Mantsalehden fuksinumeroa, en
pienessä mielessänikään olisi voinut kuvitella kirjoittavani muutama vuosi myöhemmin pjpalstaa samaiseen lehteen. Yleensä mua näkee paljon meidän kiltahuoneella, mutta
poikkeustilasyksy ja uhkaavasti lähestyvä harkka Helsingissä voi vähän vähentää mun
konkreettista oleilua Oulussa ja yliopistolla. Aloittaessasi opinnot meillä Oulun mantsalla, sulle
tulee nopeasti tutuksi myös Atlas ry (tai jos ei tutuksi asti, niin ainakin tulet kuulemaan siitä
useampaan otteeseen). Atlas on meidän maantieteilijöiden oma ainejärjestö, joka järjestää
erilaisia tapahtumia, pyrkii edistämään jäsenistön hyvinvointia ja mikä tärkeintä, kuljettaa
kiltahuoneelle kahvia ja teetä kaikkien Atlaslaisten nautittavaksi. Atlaksesta kuulette tarkemmin
sitten opiskelujen alettua, ja saatte samalla infoa esimerkiksi siitä, miten voitte hypätä mukaan
tähän hurjan hauskaan ainejärjestötoimintaan.
Loppuun vielä mun top 3 ”näin selviät fuksivuodesta”
1. Kysy, jos yhtään mikään tuntuu epäselvältä. Teillä on aivan huikeat pienryhmäohjaajat (jotka
lehden taitosta riippuen esittäytyvät tuota pikaa tai ovat esittäytyneet jo), jotka on olemassa
just teitä varten. Älkää siis hävetkö kysyä, jos jokin asia tuntuu hankalalta.
2. Hyväksy se, että kaikkea ei ymmärrä heti. Ensimmäisten
viikkojen aikana sitä informaatiota tulee ihan hullu määrä, ja
jotain on vain pakko jättää vähän vähemmälle
sisäistämiselle. Oma ekojen viikkojen päätavoite taisi olla
oppia reitti kotoa lipastolle, pari ravintolaa ja ehkä jotain
siihen maantieteeseenkin liittyvää.
3. Osallistukaa tapahtumiin omana itsenänne. Opiskeluaika
on loistava tilaisuus luoda uusia ihmissuhteita ja löytää
uusia ystäviä niin oman ainejärjestön sisältä kuin muiltakin
oppialoilta. Esimerkiksi alkoholittomien tapahtumien määrää
lisätään jatkuvasti, ja jokaisesta tapahtumasta voi tehdä
omalta osaltaan alkoholittoman, eikä se todellakaan ole este
osallistumiselle. Osallistukaa siis Atlaksen ja muiden
järjestämiin tapahtumiin rohkeasti.
Tervetuloa Ouluun ja mantsalle, ja törmäillään!
-Pauliina

Yliopisto-suomi -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, Linnanmaan kampus
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.
Vujut - vuosijuhlat
YTHS - ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

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 on paljon muutakin kuin vain pääkaupunkien tai jokien
opettelua. Pääset opintojen aikana syventämään ymmärrystäsi yhteiskunnasta
ja katsomaan maailmaa useista eri näkökulmista ja sekä opit ymmärtämään
syvällisemmin miten eri asiat ja näkökulmat linkittyvät toisiinsa.
Meitä mantsalaisia yhdistää usein se, että on aina ollut kiinnostunut vähän
kaikesta. Maantietelijöitä pidetäänkin moniosaajina, sillä mantsalaisilla on hyvin
laaja ja monipuolinen käsitys yhteiskunnasta. Työelämässä maantietelijöiden
osaamista arvostetaan juuri monipuolisuutensa vuoksi. Opintojen aikana sinulla
onkin mahdollisuus laajentaa juuri sellaista osaamista, joka sinua eniten
kiinnostaa. Omaa osaamistaan pääsee laajentamaan sivuaineilla, jotka
kannattaa valita ennen kaikkea oman kiinnostuksen mukaan. Oulun yliopiston
suuri sisäkampus mahdollistaa monipuolisten sivuaineiden opiskelun, sillä
melkein kaikki sivuaineopetus löytyy saman katon alta. Meillä on myös
erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille, josta saa paljon
arvostettua kansainvälistä osaamista.
Opintojesi aikana tulet tutustumaan viiteen eri maantieteen erikoistumisalaan,
joista voit myöhemmin opiskella itseäsi eniten kiinnostavia kursseja. Meillä on
myös mahdollista opiskella aineenopettajaksi. Vaihtoehtoja on siis monia, eikä
kannata ensimmäisenä vuonna liikaa murehtia erikoistumisaloista ja
sivuainevalinnoista. Suurin osa sivuaineopinnoista tehdään vasta toisen ja
kolmannen vuoden aikana ja varsinainen erikoistumisala valitaan vasta
myöhemmin maisterivaiheessa. 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, 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 vapaaajan 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 noin 40. 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

PIENRYHMÄNOHJAAJAT
ESITTÄYTYVÄT
Pienryhmänohjaajat (eli PROt) auttavat

fuksit (eli teidät, uudet opiskelijat) yliopistoelämän

alkuun. Toimitus kokosi paketin teräviä kysymyksiä, joiden avulla tiedätte jo vähän, ketkä
syksyllä ovat yliopistolla vastassa.

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Miten päädyit juuri Ouluun?
3. Opintojen aloitusvuosi?
4. Suuntautuminen ja lyhyt selostus sivuaineista?
5. Mikä sinusta tulee isona?
6. Mikä maantieteessä kiehtoo?
7. Näin jälkikäteen, mitä olisi pitänyt tietää opinnoista
ennen niiden alkua?
8. Mistä todennäköisimmin löytää mantsalaisen yliopistolla?
9. Kuinka lähellä kurssityön deadlinea palautat työt?
10. Aikakoneella taaksepäin vai eteenpän?

1.

Iida,

22-vuotias

ja

kotoisin

Etelä-Suomesta,

Karkkilasta

(Kehä III ulkopuolelta, tiedän)
2. Ouluun päädyin yhden välivuoden pidettyäni paikallisen
kaupan kassalla. Helsinki ja Turku eivät oviaan avanneet niin
tänne tultiin riskillä, sillä en tiennyt Oulusta oikeestaan mitään,
mutta onneksi tulin, sillä oon viihtynyt täällä paremmin kuin
hyvin, vaikka ”etelän veteläksi” kutsutaankin :D
3. 2018
4. Suuntaudun tällä hetkellä kulttuurimaantieteeseen ja sitä
kautta aineenopettajaksi. Sivuaineina minulla on biologia.
Olen myös aloittanut lukemaan terveystietoa toisena
sivuaineena
5. Maantieteen ja biologian aineenopettaja (sekä terveystiedon toivottavasti)
6. Se, miten monipuolista se on. Se ei ole vain tulivuoria ja mannerlaattoja. Se on kulttuuria,
alueita, tiloja, turismia, kaukokartoitusta ja vaikka mitä. Voit opiskella lähes mitä vain oman
kiinnostuksen mukaan.

7. Ehkä lähinnä se, että älä aseta ennakko-oletuksia siitä, mitä kurssit tulevat pitämään
sisällään, saati panikoi niiden sisältöä ja omaa osaamistasi. On myös hyvä tietää se, että aina
ne opintopistemäärät eivät mene yksi yhteen kurssien kanssa. Kaksi samanarvoista kurssia
opintopisteiden suhteen voivat olla työmääriltään silti hyvin erilaisia. Ja ehkä tärkein, että et
ole yksin näiden asioiden kanssa. Aina saa apua!
8. Sanoisin, että sieltä mistä saa kahvia (vaikka en itse sitä edes juo). Kahvin perässä ne
tuntuvat juoksevan erityisesti kiltiksellä, jossa saa nauttia kahvin (ja teen) lisäksi hyvästä
seurasta. Mantsalaisiin voi myös törmätä käytävillä ja vihreillä naulakoilla
9. Ideaali tilannehan olisi se, että hyvissä ajoin, mutta valitettavasti näin ei aina ole. Pyrin
aina olemaan kuitenkin enemmin ajoissa kuin myöhässä. Oon vissiin vaan liian tunnollinen
ja stressaava ihminen kun en pysty jättämään palautusta viimeiseen päivään :D
10. Menisin taaksepäin. Olisi siistiä päästä näkemään miten asiat olivat ennen verrattuna
nykypäivään. En haluaisi myöskään tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sillä suurena
stressaajana ja yliajattelijana siitä ei seuraisi mitään hyvää :D

1.Tom-Erik “Tomppa” Toikka alunperin Itä-Helsingin
kasvattama
2. Unelmoin yks kesä junalaiturilla aikatauluja tuijotellen
millaista olis asua pohjoisessa. Ja äiti käski mun seurata
mun unelmia.
3. 2018
4. Hetero, luokanopettaja ja tykkään leikkiä jumalaa
labrassa, eli bilsaa on tultu päntättyä älyttömästi.
5. Varmaan sellanen varovainen oravanpyörää valittava
kyynikko, jolla on hipsteritatskoja ja kaks arpea
todisteena villistä nuoruudesta. Tai sitten työtön.
6. Sen kattavuus, mikä toisaalta on myös yks sen
pahimmista ominaisuuksista (päätöksenteko vaikeutuu). Jos joku asia elämäs alkaa erityisen
paljon kiinnostaa ni saa mennä päätyyn asti ja hakata sitä täysillä samalla heiluttaen gradua,
“Tää on mun oman alan hommia!”
7. Miten omatoimista opiskelu onkaan yliopistossa. Jos on tottunu vertaistukeen vaikkapa
lukiossa nii se on omasta aktiivisuudesta kiinni järkätä opiskelupiirejä. Ja sitte toisaalta
miten paljon muita mahollisuuksia opiskeluaika tarjoaa opintojen lisäksi. Heti kannattaa
hypätä kiinni jos harrastustoiminta alkaa kiinnostamaan!
8. Lusmuilemasta kommuunin sohvalta tai sitten Kaarlesta. Molemmat ovat yhdenarvoisia
vastauksia.
9. Lähetän säpon ja kysyn mihin mennessä kertaalleen myöhästynyt papru on lähetettävä.
10. Eteenpäin tottakai! Haluun nähdä loppuuko tää kaikki dystopiaan vai utopiaan.

1. Moikka! Mä olen Olli ja 22 vuotta on ikää mittarissa
eikä meno tunnu hidastuvan sen osalta, päinvastoin! Olen
suoraan

stadin

sörnäisistä

sykkeestä

kotoisin,

koko

Helsingistä
ikäni

siellä

ja

tarkemmin

viettänyt,

mutta

opiskelupaikka käänsi tien kohti Oulua. Henkilönä olen
avoin ja mukava sekä tulen kaikkien kanssa todella hyvin
toimeen

:)

joten

saa

nykästä

käytävällä

hihasta

jos

tunnistaa ja on kysyttävää! Harrastan myös paljon urheilua
kuten lenkkeilyä, sählyä ja uintia. Minut voi myös bongata
usein opiskelijatapahtumista sillä ne ovat opiskelijaelämän
suola :D
2. Päädyin opiskelemaan kolmantena vaihtoehtona Ouluun
maantiedettä, (ylempänä Helsinki ja Turku), jonne eivät
rahkeet riittäneet, mutta olen aina ollut avoin sille vaihtoehdolle, että asuisin muualla kuin
Helsingissä ja koen jälkikäteen, että oli paras vaihtoehto päästä kauaksi kotoa opiskelemaan
aivan

uuteen

ympäristöön

ja

uusiin

piireihin

avartamaan

omaa

näköpiiriä

pohjoisen

suuntaan.
3. Aloitan nyt syksyllä kolmannen vuoteni mantsalla eli aloitin opiskelut 2018 ja päivääkään
siitä en ole katunut päätöstä!
4. Opettajan suuntautumisvaihtoehto on itsellä tähtäimessä ja tämä tekee opinnoistani hyvin
suoraviivaisia.
pedagogiset

Sivuaineina

opinnot,

josta

luen

biologiaa

tulee

toinen

ja

nyt

kolmannen

sivuaineeni.

vuoden

Tavoitteenani

keväällä
on

myös

aloitan
lukea

terveystiedon sivuaine mutta sen aloitusajankohta on vielä avoin.
5. Jotain on mennyt hyvin pahasti pieleen mikäli minusta ei opettajaa tule joten raksi ruutuun
maantieteen ja biologian aineenopettajan kohdalle. :D Opettajan ammatti on ollut tavoitteena
jo yläasteelta lähtien joten vähempää en tavoittele.
6. Maantieteessä parasta antia on luonnonmaantiede joka on aina kiehtonut minua pienestä
pitäen ja maantiede ylipäätään olikin lempiaineeni koulussa. Yliopistossa maantieteessä
parasta on sen monipuolisuus ja ylipäätään monitieteisyys. En osaa sanoa yhtä tai muutamaa
asiaa mikä minua maantieteessä kiehtoo vaan enemmänkin kokonaisuutena maantiede on
erittäin mielenkiintoista. Olenkin oppinut maantieteestä enemmän kuin olisin ikinä voinut
kuvitellakkaan näiden kahden vuoden aikana!
7. Koen ainakin että stressaaminen opintojen etenemisestä on ollut turhaa, jokainen etenee
opinnoissaan omalla sopivalla tahdilla, sillä opiskelu on elämän parasta aikaa! Ja opettajaksi
haluaville varautukaa, että biologian opintoja kannattaa ottaa heti alusta lähtien. Mutta
humoristisena vastauksena voin todeta, että on hyvä varautua torstain aamuluentojen olevan
vaikeimpia koko viikolla ;)
8. Varma valinta on kiltis eli kiltahuoneemme! Sieltä löytää takuuvarmasti maantieteilijöitä..
ja kahvia :)

9. Pyrin aina palauttamaan työt hyvissä ajoin ennen deadlinea mutta kyllä sitä välillä tulee
kiire palautuksissa mikäli kursseja on monta menossa yhtäaikaa. En ole vielä myöhässä
palauttanut töitä mutta eiköhän sekin vielä joskus tapahdu.
10. Ehdottomasti eteenpäin! Olisi hyvin mielenkiintoista nähdä millainen on maapallon tila
kymmenien vuosien päästä sekä nähdä teknologian kehityksen taso tulevaisuudessa tai sitten
maapallosta ei ole mitään jäljellä. Tulevaisuutta ei voida tietää, mutta historian tietävät
kaikki. Mysteerit houkuttelevat enemmän, joten siksi tulevaisuus kiinnostaa!

1. Saara Hänninen, Vantaalta
2. Halusin vähän vaihtelua pääkaupunkiseudun
vilkkeeseen, ja Oulu vaikutti oikeelta vaihtoehdolta
3. 2018
4. Kandivaiheessa kaupunkimantsa, maisterivaiheessa
todennäköisesti matkailumantsa. Sivuaineina kauppista,
humanistisia ympäristöopintoja ja matkailumaantiedetta.
Näissä kohtaa omat mielenkiinnonkohteet, ja
toivonmukaan niistä saa koostettua järkevän
kokonaisuuden tulevaisuuden varalta.
5. Se on vielä täysi mysteeri itsellekin, mutta yleisesti
toivon mukaan iloinen ihminen.
6. Sen monimuotoisuus, liittyy omalta osaltaan kaikkeen
ja antaa mahdollisuuksia moneen.
7.

Ei

kannata

stressata

turhasta.

Kaikki

selviää

ajallaan

ja

vanhemmat

opiskelijat

ja

yliopiston työntekijät ovat valmiita auttamaan.
8. Joko kiltikseltä kahvijonosta tai potkulautailemassa Subwayhin.
9. Todennäköisesti minuutteja tai tunteja ennen deadlineja, aina tavoitteena olisi palauttaa
aiemmin, mutta harvoin se onnistuu.
10. Ehdottomasti taaksepäin!

Aloittavan opiskelijan muistilista

□

Ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle 2020-2021 ja maksa
lukuvuosimaksu. Lisää ohjeita löytyy Oulun yliopiston sivuilta:
https://www.oulu.fi/opiskelijalle/opintojenaloittaminen

□

Hanki opiskelijakortti. Vaihtoehtoina joko fyysinen tai sähköinen
kortti; huomioi, että verkkoyhteys saattaa välillä katkeilla jolloin sähköisen
kanssa voi tulla ongelmia. Opiskelijakortti kannattaa olla jo ensimmäisenä
koulupäivänä, jotta on oikeutettu opiskelijahintaiseen lounaaseen.

□

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

□ Hae opintotukea ja yleistä asumistukea KELAsta.
□ 31.8. ja 7.9. ovat uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät
Linnanmaan kampuksella. Ole siis paikalla!

□ Nauti loppukesästä! Kaikki järjestyy ja selkiytyy vielä.

paikan päällä

Maantieteen tutkimusyksiön tervehdys
Hyvä wannabe maantieteilijä
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi Oulun yliopiston maantieteen tutkintoohjelmaan ja tervetuloa maantieteen tutkimusyksikköön!
Tämä kevät oli opintoihin hakeutumisen ja opiskelijavalintojen kannalta monella
tapaa erityinen. Maantieteen alan ensimmäistä yhteisvalintaa muiden alan
opintoja tarjoavien yliopistojen kanssa oli suunniteltu jo pitkään, mutta
suunnitelmat menivät hieman uusiksi COVID-19 epidemian vuoksi. Sama koski
kevään opetusta, kun maantieteen tutkimus- ja opetushenkilöstön tuli muuttaa
kaikki lähiopetus nopealla aikataululla etämalliin.
Tämä vaati sekä opettajilta että opiskelijoita paljon lisätyötä ja -venymistä.
Lopulta kaikki meni erinomaisesti (opiskelijapalautteenkin perusteella!).
Maantieteen yhteisö osoittikin hyvää resilienssiä eli kykyä sopeutua
toimintaympäristön muutoksiin, kykyä sietää äkillisiä kriisejä ja selviytyä niistä.
Oulun mantsalle oli tänä vuonna ennätysmäärä halukkaita opiskelijoita. Oletkin
läpäissyt tiukan pääsykoeseulan, ja nyt sinulle on nyt tarjolla laaja ja
mielenkiintoinen valikoima maantieteen eri osa-alueita. Valittavana on myös
runsaasti sivuainemahdollisuuksia. Periaatteessa mitään opintoja ei ole suljettu
pois sivuainevaihtoehdoista, mutta käytännössä opiskelijat usein seuraavat
edellisten vuosikurssien jälkiä. Tämä on luontevaa ja esimerkiksi työllistymisen
kannalta usein järkevää, mutta sinun kannattaa myös itse miettiä mistä olet
kiinnostunut ja millaiseksi maantieteilijäksi haluat tulla; mitä lisäosaamista juuri
sinä mahdollisesti kaipaat tai mistä tiedosta ja osaamisesta olisi lisäarvoa juuri
sinulle. Siinä mietinnässä maantieteen tutkimusyksikön henkilökunta ja
koulutussuunnittelija ovat tarvittaessa tukenasi.
Opintojen alkuun pääset Orientaatioviikolla ja maantieteen pienryhmissä, joissa
sekä opinnot että opiskelun ulkopuolinen elämä ja ’diversiteetti’ tulevat tutuksi.
Laskennallisesti opintojesi LuK -tutkintovaihe kestää kolme vuotta. Siihen
aikapäämäärään kannattaa aktiivisesti 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, et enää wannabe!

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 oppituolinsa erikoistumisalan
johdantokurssin. Lisäksi omana alanaan on aineenopettajan vaihtoehto, jonka
edellyttämiä sivuaineopintoja on hyvä pohtia jo opintojen alkuvaiheesta lähtien.
Tutkimus- ja opetushenkilöstön tekemä laaja-alainen ja kansainvälisesti
orientoitunut tutkimus muodostaa perustan tuleville opinnoillesi, ja
tutkimustiedon ja tutkimuksen teon rooli korostuu opintojesi loppuvaiheissa.
Maantieteen tutkimusyksikössä työskentelee noin 40 tutkijaa, joiden
tehtävänimikkeitä ovat muun muassa professori, yliopistotutkija, tutkijatohtori
ja tohtorikoulutettava. Suureen osaan henkilökunnasta tutustut opintojesi
jossakin vaiheessa.
Yksikössä työskentelee myös monia ulkomaisia tutkijoita, jotka osallistuvat
opetukseen. Kansainvälisyys leimaa 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

Pahan mielen kolumni vol. 4
Tähän kolumniin ammennan voimaa vitutuksesta, mielensäpahoituksesta ja huonosta Internetyhteydestä. Jos on kauhea tosikko tai mielensäpahoittaja niin ehdottomasti kannattaa lukea.
Tiesitkö, että olet itse suurin syypää siihen, kun läppärisi ei toimi. Hermonpäitä hienoisesti
kihelmöi, kun kuulee ihmisten sanovan tietokoneen olevan ns. laginen paska. Oletko koskaan
ajatellut, että koneesi tarvitsee hyvää huolenpitoa? Eipä varmaan, koska kukaan ei sitä sinulle
missään opeta. Tässä vitutusta aiheuttaa, se että tietokoneen käyttäminen aloitetaan jo
peruskoulussa, mutta kenellekkään ei ole tullut mieleen lisätä opetussuunnitelmaan järkevää
tietokoneen huoltoa (en tosin tiedä joko nykyään ollaan niin edistyneitä). Sitten ihmiset
käyttävät niitä ja ihmettelevät kun ne eivät yhtäkkiä toimi.
Tietokonetta voisi hyvin verrata esimerkiksi autoon: Ajaisitko autolla, jota ei ole katsastettu, öljy,
jarrunesteet sekä jäähdytysneste loppu sekä ruostetta joka puolella? Pissapoikakin on tyhjä.
Kun tätä sitten jatketaan ei ole ihme, että jossain vaiheessa kone jäätyy jo käynnistys
vaiheessa.

Kyllä tää vielä tästä

Tietokonetta pidetään taikalaatikkona, joka itsestään toimii kun sen käynnistää. Useat sanovat,
etteivät ymmärrä sen toiminnasta mitään. Mutta sen toiminnasta ei välttämättä tarvitsekaan
tietää mitään, että konetta voisi huoltaa. Jos tietokoneen salat eivät aukea suosittelen
lämpimästi käyttämään koneen asiantuntevassa liikkeessä huollossa tai sitten kyselemään
kavereilta olisiko kenties joku tietotekniikkavelho. Ja jos kaverisi on sellainen ja suostuu
koneesi huoltamaan, tarjoa hänelle edes kalja, siideri, lonkero tai vaikka muumilimu, koska
koneen huoltamiseen menee aikaa ja aika on rahaa eli anna mieluummin sitä rahaa.

Kuinka sitten huolehtia tietokoneesta?
Onko sinulla virustorjunta? Onko kenties kaksi tai jopa kolme tai enemmän? Jos koneeltasi
löytyy montaa eri virustorjuntaohjelmaa hidastaa se merkittävästi koneen toimintaa, Eli jätä
koneeseesi vain yksi virustorjunta ja tarkista kuinka usein se tarkastaa koneesi. Muista
suorittaa joskus ikuisuuden vievä täysi skannaus äläkä silloin edes haaveile esseen
kirjoituksesta.
Missä kunnossa levysi on?
Eli se paikka missä ovat säilössä kaikki esseesi, pelisi, kissavalokuvasi. Tietokoneella on
nimittäin tapana kerätä sinne turhia väliaikaistiedostoja, jotka pikkuhiljaa täyttävät levysi ja kun
levy on täynnä voin taata, että koneesi toimii yhtä nopeasti kuin mummo rollaattorilla. Levyn
siistimiseksi on olemassa ohjelmia ja toki on toivottavaa, ettet itse täyttäisi sitä täyteen sadoilla
kopioilla kissakuvistasi.
Käynnistys
Tiesitkö, että monet ohjelmat, jotka lataat tai jotka jo ovat koneessasi käynnistyvät taustalla
samalla kun koneesi käynnistyy? Eli aivan sama halusitko käyttää tehokas prokrastinaatio tai
automaattinen esseenkirjoitus- ohjelmaa, ne käynnistyvät, kun laitat koneesi päälle. Sitten saa
ihmetellä miksi kone hidastelee käynnistyessä, jos taustalla pyörii kymmeniä aivan turhia
ohjelmia, jotka voit aivan hyvin itse avata silloin kun niitä haluat käyttää. Näitä ohjelmia voit
kytkeä pois päältä asentamatta mitään ylimääräistä koneellesi, googlaa: How to Disable
Startup Programs in Windows.

Toimiva on kone voi olla vaikka pizzalaatikossa

Siinä on lyhyt listani siitä, kuinka edes päästä alkuun koneen huoltamisessa. Tähän väliin
joku tietotekniikkavelhouden ylemmän tutkinnon suorittanut saattaisi todeta, että listani on
puutteellinen ja niin todennäköisesti onkin. Mutta se ei minua kiinnosta. Jostain pitää
aloittaa. Hyvää pahempaa mieltä tähän syksyyn kaikille!

tällaisia tekin opitte tekemään :D

OLuT ry:n tervehdys

Heipparallaa!

Haluamme

onnitella

sinua

uuden

opiskelupaikkasi

johdosta!

todennäköisesti liittymään ainejärjestöömme Atlakseen,

Mantsan

opiskelijana

tulet

ja siinä samassa paketissa liityt myös

Oulun Luonnontietelijöihin, eli tuttavallisemmin OLuTiin. Mutta mikä tämä OLuT sitten
onkaan?
Oulun

Luonnontieteilijät

ry

on

kaikkien

Oulun

yliopiston

luonnontieteellisten

kiltojen

kattojärjestö/-kilta. Jäseniämme ovat Atlaksen lisäksi kaikki muutkin luonnontieteelliset killat;
Blanko
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matemaatikoille

ja

Histoni

fyysikoille,

biokemisteille,

Syntaksis

biologeille

Nikoli

ja

geologeille,

Valenssi

Sigma-kilta

kemisteille.

Liittyessäsi

ainejärjestöösi, liityt siis samalla OLuTiin.

OLuTin

tärkeimpiä

edistääyhteenkuuluvuutta
yliopistolla.

Joka

killasta

tehtäviä

on

toimia

luonnontieteilijöiden
valitaan
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OLuT-vastaavat,

kiltojen

välisenä

ja

huolehtia

jotka

yhdessä

yhdyssiteenä,

edunvalvonnastamme
muodostavat

OLuTin

hallituksen, sekä ovat mukana järjestämässä tapahtumia sekä meidän OLuTlaisten kesken, että
poikkitieteellisesti muiden yliopiston kattokiltojen kuten vaikkapa humanistien tai teekkarien
kanssa.

Pelkkää virallisuutta tämä ei kuitenkaan ole, päinvastoin. OLuT järjestää paljon erilaisia
tapahtumia
järjestettävät

opiskelijoille
fuksikisat,

pitkin

vuotta,

lähimpänä

fuksisuunnistus,

fuksisitsit,

pikkujoulut. (Tänä vuonna erikoisuutena vielä OLuTi

niistä

ovat

OLuTin

muun

muassa

futisturnaus

ja

syksyllä
OLuTin

25v vuosijuhlat). Lisäksi OLuT on

mukana järjestämässä koko Suomen kattavaa luonnontieteilijöiden jouluristeilyä, jonne tulee
opiskelijoita pitkin Suomen maata pitämään hauskaa lähestyvän joulun kunniaksi. Lisäksi
teille jaetaan fuksipassi johon leimoja keräämällä voi voittaa vuoden OLuT-fuksiuden.
Kannattaa siis osallistua ja olla mukana!

Meillä Atlaksella tämänhetkisinä OLuT-vastaavina toimimme me, Laura Raitavuo ja Saara
Hänninen. Meiltä voit saada lisäinfoa OLuTista ja sen tapahtumista (tai ainakin yritämme
parhaamme mukaan vastata mahdollisiin kysymyksiin). Heipparallaa taas,
ja tsemppiä fuksivuoteen ja opintojen alkuun!

Ps. OLuTin voit löytää myös somesta!
Instagram – olut.ry
Facebook – Oulun Luonnontieteilijät ry
WWW – olut-ry.fi

-Laura & Saara

EGEA Oulun tervehdys
Hei fuksi 2020!
Onnittelut myös meidän puolestamme opiskelupaikkasi johdosta! Jos edullinen
matkustelu, uusiin ystäviin tutustuminen sekä unohtumattomien kokemusten
kerääminen kiinnostaa sinua, niin lueppa loppuun asti.
EGEA eli European Geography Association on koko Euroopan kattava
maantieteilijöiden oma kansainvälinen järjestö, joka järjestää erilaisia
tapahtumia. EGEA koostuu yli 90 jaostosta, jotka sijaitsevat Euroopan
kaupungeissa, joissa opiskellaan maantiedettä. EGEA Oulu eli me, ollaan yksi
näistä jaostoista ja meidän kautta pääsee mukaan niin paikalliseen kuin
kansainväliseen toimintaan.
Suosituimpia ja näkyvimpiä EGEA:n tapahtumia ovat vaihdot. Ne ovat noin
viikon kestäviä vierailuja kahden eri jaoston välillä. Ideana niissä on se, että
isännöivä osapuoli järjestää ohjelman, ruuan sekä majoituksen, jolloin vieraalle
jää maksettavaa vain matkat. Paikallisten vieraana pääsee myös kokemaan
sellaista mitä ei turistina ehkä tule koettua.
Muita EGEA:n tapahtumia ovat esim. kongressit sekä excursiot, joista löytyy niin
tieteellistä sisältöä kuin hauskanpitoakin. Itse olen EGEA:n kautta mm. päätynyt
yöllä melomaan Vltava-jokeen Tšekeissä sekä polttanut itseni maaliskuussa
patikoidessa Unkarissa.
Tulemme esittäytymään teille paremmin syksyllä, mutta sitä ennen EGEAkokemuksista voit lukea esim. mantsalehden 2018 Wappunumerosta sekä lisää
meistä EGEA Oulun Facebook-sivuilta. Syksyllä nähdään!

Kuvassa meidän tämän vuoden hallitusporukka. Vasemmalta: Jenni, Johanna,
Katri, Anni, Tanja, Petra, Roosa ja Inka
Inka Hulmi
Atlaksen EGEA-vastaava ja EGEA Oulun taloudenhoitaja

Pohjois-Suomen Maantieteellisen
Seuran terveiset
Heippa, mantsan fuksi!
Me Pohjois-Suomen Maantieteellisessä Seurassa onnittelemme sinua hienosti ansaitusta
opiskelupaikasta Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmassa. Tuttavallisemmin meidät
tunnetaan nimellä PSMS, ja olisi kiva tutustua sinuun tulevien opiskeluvuosiesi aikana!
PSMS on perustettu vuonna 1963 ja seuran tavoitteisiin kuuluu muun muassa edistää PohjoisSuomen maantieteilijöiden välistä vuorovaikutusta ja maantieteelliseen osaamisen tunnettuutta.
Atlas on aiemmin toiminut seuran opiskelija-alajärjestönä ja seurojen välinen yhteistyö on
jatkunut tiiviinä Atlaksen rekisteröidyttyä omaksi ainejärjestökseen.
Maantiede on erittäin laaja oppiaine ja tutkimusala, johon pääset nyt syventymään toden teolla.
Voit opintojesi aikana erikoistua tutkimaan vaikkapa geodiversiteettiä, raja-aluekonfliktien syyseuraussuhteita tai matkailijoiden Instagram-kuvissa piileviä sanattomia viestejä. You name it!
Maantieteessä jokainen löytää kyllä oman polkunsa, ja me PSMS:na teemme oman osamme
pohjoisen mantsan äänitorvena ja polkujen raivaajana. Me twiittaamme, otamme kantaa,
julkaisemme, kehitämme opetusta ja tuomme maantieteilijät ja maantieteellismieliset yhteen
esimerkiksi retkien, työpaikkaekskursioiden, esitelmätilaisuuksien, tutkimusiltojen ja
illanviettojen kautta.
Tärkeä tehtävämme on myös julkaista kahta tieteellistä sarjaa, Nordia Geographical
Publicationsia ja Nordia Tiedonantoja, joista löydät siisteimmät ja ajankohtaisimmat pohjoisen
maantieteen tutkimusalan artikkelit ja uunituoreet väitöskirjat.
Rohkaisemme mukaan yhdistystoimintaan esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin ja seuraamalla
sosiaalisen median kanavia – taikka lähtemällä mukaan järjestämään toimintaa! PSMS:n
tapahtumiin voit osallistua liityttyäsi jäseneksemme. Jäsenmaksu on 8 € opiskelijoilta ja maksun
suorittaneille lähetetään jäsenkirje kaksi kertaa vuodessa sekä pääosin pohjoissuomalaisten
maantieteilijöiden kirjoittamia artikkeleita sisältävä Nordia Yearbook vuosittain. Olet myös
lämpimästi tervetullut mukaan johtokuntaamme.
Kannattaa lisäksi pistää PSMS seurantaan Facebookissa tai Twitterissä (@psmsry) ja tutustua
nettisivuihimme ja julkaisuihimme (oulu.fi/maantiede/psms). Käypä vilikasemassa ja tuuppa
mukkaan, kun seuraavan kerran kokkoonnuttaan!
Huikeaa ensimmäistä opiskeluvuotta,
PSMS:n johtokunta
Mari Partanen, varapuheenjohtaja
Janne Kirjavainen, Atlaksen PSMS-vastaava ja PSMS:n johtokunnan opiskelijajäsen

Tiedekunnat, killat & haalareiden värit
Eri alojen opiskelijat tunnistaa eri värisistä
opiskelijahaalareista,
myöhemminkin...)

mutta
on

alkuun

vaikea

(ja

muistaa

kaikkia ulkoa. Tässä siis kätevä taulukko
haalaribongauksen tueksi!

Haalareita voi koristaa
haalarimerkeillä, joita
voi ostaa esim. eri
kiltojen kiltahuoneilta ja
tapahtumista!

Sanottua (vuosien varrelta)

”Luvattiin, että sää olisi ollut huonompi. Minä niin mieleni pahoitin, kun tänäänkin
aurinko paisto. :-( "
-Palautetta exculta, 2016

”Voitko selittää tilan sosiaalisena konstruktiona?"
"Mä en tiiä, kysy meijän tilavastaavalta.”
-Spatiaalisuus hämmentää kahta mantsalaista, 2019

Yleensä juon enemmän kuin tavallisesti” (Vai oliko se toisinpäin)
-Fuksi fuksisuunnistuksessa, 2014

”Näen vain ruskeaa, tunnen vain möhnää”
-Kenttiksellä analysoidaan turvetta, 2019

”I’m quite tired and hungry, please make more interesting
presentations next time.”
-Bremenin yliopiston maantieteen proffa kahden vaihtarin
esityksen jälkeen aluemaantieteen kurssilla, 2009

”Kemi on Suomen Turku”
-Tuntemattoman elämänfilosofin syvämietteinen lausahdus
Suomen aluepoliittisista nyansseista, 2010

