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Oulun yliopiston Luentosali L3 edustaa insinööritieteiden ja arkkitehtuurin saumatonta yhteistyötä.
(Muista pakata toppatakki luennolle ja maadoittaa laskimesi sinitarralla)

Pääkirjoitus
Hei ja tervetuloa mantsalle!
Tämä on mantsalehti, maantieteen opiskelijoiden kiltalehti, ja minä olen (vielä tätä kirjoittaessani)
mantsalehden päätoimittaja Siina. Mantsalehti ilmestyy neljästi vuodessa, ja täällä julkaistaan
mantsalaisten kirjoittamia juttuja sun muita - aiheet vaihtelevat vaihto-opiskelusta karttoihin ja
ranskalaisarvosteluihin. Mantsalehden fuksinumero on tehty juuri sinua, uutta opiskelijaa varten,
ja täältä löytyy niin yleishyödyllistä yliopistosanastoa, opiskelijahaalareiden värikarttaa kuin teitä
opastavien pienryhmänohjaajien esittelyitäkin. Ja näiden lisäksi monet, monet
tervetulotoivotukset mantsalle eri tahoilta.
Toivon mukaan aloitatte naamakkain yliopistolla ja pääsette mukaan ainakin kevytversioon
läsnäoloon perustuvassa opiskelussa. Aikatauluja, liikkumista ja massaluentoja kaipaa sillon kun
niitä ei ole.
Tämä on paitsi hei, myös hyvästi: päätoimittaja nimittäin siirtää maantieteellisen sijaintinsa
Lahteen ja vaihtaa tieteen taiteeseen. Päätoimittajan pestin luovutan loppukaudeksi toimittajille,
Aarnelle ja Elmerille. (Onnea matkaan.)
Kolme vuotta sitten olin fuksi. Nyt olen kolme vuotta mantsalla heilunut tuleva alanvaihtaja. Tämä
voisi olla antimainos mantsalle, mutta oikeasti nämä kolme vuotta ovat antaneet minulle paljon niin ihmissuhteiden kuin akateemisten ajattelutaitojenkin kannalta. Maantiede laittaa
ajattelemaan monesta näkökulmasta. Sivuaineista kuulette myöhemmin varmasti lisää, mutta
kiinnostusten mukaan niitä voi ottaa jotakin luonnontieteellisempää tahi humanistisempaa
melko vapaasti.

(Itselläni sivuaineet ovat olleet saksa, japani ja sukupuolentutkimus.)

Opiskelu ei ole vain välivaihe, se on sitä ihan oikeaa elämää niin kuin mikä tahansa muukin
ajanjakso. Ottakaa siis kaikki irti - tämä ei tarkoita siis dokaamista tai mahdollisten julkista tilaa
koskevien rajoitusten rikkomista, vaan sitä, että pyrkii olemaan tekemään jotain mitä oikeasti
haluaa tehdä, tai ainakin jotain joka auttaa sitä kohti. Tutustukaa uusiin ihmisiin, mantsalaiset on
kivoja. Toivon kaikesta sydämestäni, että koronatilanne sallii teidän käymän kiltiksellä (ks. sanasto
s.) kahvilla ainakin kerran tai pari, samaten kuin osallistumaan lähitapahtumiin. Onnea matkaan
teillekin.
t. Siina

ps. kirjoittakaa myös mantsalehteen juttuja
kun kerkeätte! niitä saa lähettää
mantsatoimituksen sähköpostiin
osoitteeseen mantsatoimitus @ gmail.com

Väistyvä
päätoimittaja ei
toimittanut
itsestään kuvaa,
joten toimitus
tukeutui
kuvapankkiin.

Puheenjohtajan palsta
Hei, sinä uunituore maantieteen fuksi, ja hurjasti
onnea opiskelupaikasta! Minä oon Tanja,
neljättä opiskeluvuotta aloitteleva mantsalainen
ja toimin tänä vuonna Atlas ry:n
(tuttavallisemmin pelkkä Atlas) puheenjohtajana.
Oletkin saattanut jo selvittää, mikä Atlas oikein
on, mutta vielä kaikessa lyhykäisyydessään: Atlas
on Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden
ikioma ainejärjestö, johon lähes jokainen
mantsalainen kuuluu. Atlas järjestää
jäsenistölleen erilaisia tapahtumia ja toimii
mantsan opiskelijoiden edunvalvojana. Lisäksi
(ehkäpä tärkeimpänä) Atlas kuljettaa kaupasta
kahvia ja teetä kiltahuoneelle eli kiltikselle, missä
jäsenet voivat nauttia kyseisiä virvokkeita ja
viettää aikaa. Atlaksesta kuulette vielä enemmän
sitten syksyllä opiskelujen alettua, ja saatte
tietoa esimerkiksi jäseneksi liittymisestä,
tulevista tapahtumista ja siitä, miten
ainejärjestötoimintaan pääsee mukaan.
Yliopiston alku saattaa tuntua jännittävältä, ja etenkin parin ensimmäisen viikon aikana
informaatiota tulee älyttömiä määriä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse oppia saman tien! Teillä on
apunanne mahtavat pienryhmäohjaajat, jotka opastavat teidät opintojen alkuun ja joilta voitte
kysyä mitä vain. Myös kiltikseltä saa apua kysymykseen kuin kysymykseen, joten kysykää
rohkeasti neuvoa vanhemmilta opiskelijoilta.
Meille on Atlaksessa erityisen tärkeää se, että kaikki saavat osallistua toimintaan turvallisesti ja
omana itsenään. Atlaksella on oma yhdenvertaisuusohjelma sekä yhdenvertaisuusvastaavat jotka
huolehtivat siitä, että ketään ei kiusata ja kaikilla on hyvä olla ainejärjestössä. Tapahtumia
pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti ja etenkin alkoholittomien tapahtumien
määrää lisätään koko ajan. Haluan myös korostaa, että yhdessäkään Atlaksen tapahtumassa
alkoholittomuus ei ole este osallistumiselle. Jokaisesta tapahtumasta voi tehdä itselleen
alkoholittoman – pääasia on, että osallistut tapahtumaan ja pidät hauskaa! Toivonkin, että
mahdollisimman moni teistä osallistuu tapahtumiin ja tulee kiltikselle tutustumaan muihin
mantsalaisiin.
Tervetuloa mantsalle, toivottavasti nähdään tapahtumissa!
-Tanja

Maantieteen tutkimusyksikön tervehdys
Tervetuloa maantieteeseen fuksi!
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmaan, ja
tervetuloa maantieteen tutkimusyksikköön!
Maantietelijöillä on toisinaan tapana viljellä J.K. Paasikiven vuonna 1946 esittämää toteamusta
”maantieteelle emme voi mitään”. Meille maantieteilijöille se tarjoaa voimaannuttavan
näkökulman oman alamme vastaansanomattomasta tärkeydestä ja keskeisestä paikasta muiden
tieteenalojen joukossa. Muistan Helsingin yliopiston mantsan opiskelijoiden painattaneen
lausahduksen ja vanhasta 10 markan setelistä tutun siilitukkaisen miehen kasvokuvan mustaan
T-paitaan. Se päällä kelpasi patsastella Porthanian käytävillä ja fuksiaisissa.
Paasikivi ei ollut itse ideaa keksinyt. Se oli tuontitavaraa Moskovasta, jossa Josef Stalin oli
talvisodan aattopäivänä todennut Paasikiven delegaatiolle: ”Maantieteelle emme voi mitään,
ettekä te voi sille mitään.” Voimaannuttamisen sijaan lauseen pääviesti molemmin puolin rajaa –
ennen ja jälkeen toisen maailmansodan – oli se, että realiteetit on tunnustettava. Viimeiset
puolitoista vuotta olemme olleet uudenlaisen realiteetin (tai uuden normaalin) äärellä. Korona on
erottanut sekä opiskelijat ja yliopiston opettajat toisistaan, opiskelijat toisistaan ja henkilökunnan
toisistaan. Olemme muuttuneet nimiksi tai parhaassa tapauksessa tuhruisiksi kasvoiksi zoomin
tai teamsin -laatikoissa. Olemme oppineet uusia rutiinilauseita, kuten ”Maija sulla on mute
päällä”, ”Erkki, onko tuo uusi vai vanha käsi”. Ja kysymään opiskelijoilta kuin Carl Sagan
avaruudelta: ”kuuletteko minua, onko siellä ketään…?”
Tällä hetkellä, 1. päivänä heinäkuuta, tämä kaikki tuntuu menneisyydeltä, johon ei syksyllä tarvitse
palata. Toki etäopetuksen määrä tullee kasvamaan ja opetustavat monipuolistuvat ja joustavat
koronaan edeltävästä ajasta, mutta syksyllä uudet fuksit pääsevät aloittamaan kasvotusten,
samassa tilassa, samaa ilmaan hengittäen. Osalle se voi ajatuksena tuntua vielä hieman
riskaabelilta, mutta emmeköhän me siihenkin opi takaisin. Samalla myös viime vuoden fuksit
pääsevät aloittamaan opinnot heillekin uudella tavalla. Kaikki tämä on tietenkin ehdollista
mikasalmismaisesti ’edellyttäen että’ jne., mutta uskotaan parhaaseen vaihtoehtoon.
Yhtä kaikki: uutena opiskelija olet läpäissyt tiukan seulan. Halukkaita wannabe mantsalaisia on
paljon enemmän kuin voimme ottaa tutkinto-ohjelmaan mukaan. Nyt sinulle on nyt tarjolla laaja
ja mielenkiintoinen valikoima maantieteen eri osa-alueita. Valittavana on myös hyvin
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 tulevat tutuksi. Laskennallisesti opintojesi LuK -tutkintovaihe
kestää kolme vuotta. Sen jälkeen opintopolku jatkuu kohti FM-tutkintoa, vieden laskennallisesti
kaksi vuotta. Edessäsi on siis noin viiden vuoden opintomatka, jonka tehtyäsi olet täysverinen
maantieteilijä.
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 yli 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

Koulutussuunnittelijan tervehdys

Hei uusi maantieteen opiskelija!
Tervetuloa opiskelemaan maailman pohjoisimpaan maantieteen yksikköön Oulun yliopistoon! Lämpimät
onnittelut opiskelupaikastasi maantieteen tutkinto-ohjelmassa, joka tarjoaa sinulle monipuolisesti maantieteen
opintoja. Maantieteen tutkinto-ohjelma on melko pieni, ja uusia opiskelijoita valitaan vuosittain noin 40.
Pienuuden isona etuna on, että opiskeluilmapiiri on välitön ja opettajat ja opiskelijat tulevat nopeasti tutuiksi.
Olet siis valinnut mielenkiintoisen alan erinomaisesta tutkinto-ohjelmasta ja mukavasta kaupungista!
Maantiede on laaja luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävä tieteenala, joka tarjoaa sinulle monipuoliset
eväät tulevaisuuttasi ja työuraasi ajatellen. Yliopistomaantiede ja sen opiskelu voi tuntua hyvin erilaiselta kuin
peruskouluopetuksen maantieto mutta sitä ei tarvitse säikähtää. Maantieteen opintojesi aikana opit
tarkastelemaan maailmaa useista erilaisista maantieteellisistä näkökulmista ja pääset syventämään
ymmärrystäsi luonnon ja yhteiskunnan ilmiöistä sekä näiden välisistä suhteista ja vuorovaikutuksesta.
Meitä mantsalaisia usein yhdistää kiinnostus moniin erilaisiin asioihin ja ilmiöihin. Maantieteilijöitä pidetäänkin
moniosaajina, joilla on laaja ja monipuolinen käsitys yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa elämme. Tämän vuoksi
maantieteilijöiden osaamista arvostetaan työelämässä, jossa mantsalainen voi sijoittua hyvin monenlaisiin
tehtäviin. Opintojesi aikana sinulla onkin mahdollisuus hankkia juuri sellaista osaamista, joka sinua eniten
kiinnostaa. Pääset laajentamaan osaamistasi sivuaineopinnoilla, jotka voit valita vapaasti oman mielenkiintosi
mukaan. Oulun yliopiston suuri sisäkampus mahdollistaakin monipuolisen sivuaineopiskelun, sillä lähes kaikki
sivuaineopetus löytyy saman katon alta. Meillä on myös erinomaiset mahdollisuudet lähteä vaihto-opiskelijaksi
ulkomaille. Vaihto-opiskelu tarjoaa arvokasta ja arvostettua kansainvälistä kokemusta ja osaamista.
Suurin osa sivuaineopinnoista tehdään kuitenkin vasta toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana, kun taas
ensimmäisenä vuotena keskitytään enemmän pääaineen opintoihin. Ensimmäisen vuoden maantieteen opinnot
koostuvat pääosin johdantokursseista, joiden kautta saat käsityksen maantieteen erikoistumisaloista tutkintoohjelmassa. Näitä erikoistumisaloja on viisi ja tulet tutustumaan niihin vielä tarkemmin opintojesi edetessä
mutta varsinainen erikoistumisala valitaan vasta maisterivaiheessa. Ja mikäli sinua kiinnostaa opettajan työ,
mantsalla on mahdollista opiskella myös aineenopettajaksi. Vaihtoehtoja on siis monia mutta ensimmäisenä
vuonna ei kannata liikaa murehtia sivuainevalinnoista ja erikoistumisaloista. Anna itsellesi aikaa perehtyä
rauhassa ja löytää omat kiinnostuksen kohteesi. Kaikki kyllä selkenee opintojesi kuluessa, sen voin luvata.
Lopuksi tärkeä muistutus: et ole yksin opintojesi aikana. Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja,
jotka ovat tukenasi opintojesi alkuvaiheessa. Omaopettajasi ja pienryhmäohjaajasi tulevat sinulle tutuiksi
orientaatioviikon aikana. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka tutustuttavat
sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun opiskeluun ja vapaa-aikaankin liittyvään toimintaan.
Omaopettaja neuvoo ja ohjaa sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa sekä auttaa opintojen etenemisessä ja
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä koko kandivaiheen ajan. Myös muu mantsan henkilökunta auttaa mielellään,
ja koulutussuunnittelijaan voit olla aina yhteydessä, mikäli opinnoissasi jokin askarruttaa.
Tervetuloa mantsalle ja Oulun yliopistoon, syksyllä nähdään!

Satu Kivelä
Maantieteen koulutussuunnittelija
satu.kivela@oulu.fi

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

ATLAS ry - Oulun yliopiston maantieteen
opiskelijat

Pienryhmäohjaajat 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.Nimi, vuosikurssi, kotipaikkakunta?
2. Miksi mantsa?
3. Miksi Oulu?
4. Opintosuunta, sivuaineet?
5. Mitä opinnoista on hyvä tietää
ihan alussa?
6. Paras vinkki
prokrastinointiin?
7. Mikä on erikoisin taitosi?

Wilma Lähde
1. Wilma, 3. Vuosi, lähtöisin pk-seudulta
2. Mantsassa mua kiinnostaa sen laaja-alaisuus ja monet mahdollisuudet. Yksi syy hakea
mantsalle oli halu oppia syvemmin siitä, miten tää maailma oikein toimii.
3. Halusin maiseman vaihdosta ja Oulu oli mahdollisimman kaukana Helsingistä, missä aiemmin
asuin ja opiskelin. Oulussa kiinnosti se, etten tuntenut kaupunkia ollenkaan ja se oli etelästä
katsottuna jo melko pohjoisessa mm. talviharrastuksia ajatellen.
4. Kulttuurimaantiede ja sivuaineena humanistiset ympäristöopinnot
5. Alussa voi tuntua vähän epävarmalta ja sekavalta moni asia, mutta kyllä se siitä helpottuu.
Liikoja ei kannata stressata!
6. Jos korona vaan sallii, varaa lipastolta joku opiskelutila ja mee sinne opiskelemaan parin
kaverin kanssa. Pieni ryhmäpaine ja kotoa pois lähteminen auttaa ainakin mulla!
7. Tuu kysymään, niin näytän.
8. Mikä on alueen institutionalisoitumisen luonnollinen päätepiste, 20 sanaa?
- Tästä varmasti Anssi Paasi osaa kertoa meikäläistä paremmin, niin jätetäämpä nää suosiolla
hänelle. Ei vaivata lomalaisten aivoja vielä liikoja.

Emmi Törmänen

1. Moikkamoiii, mä oon Emmi Törmänen ja
alotin mantsalla 2019 eli syksyllä alkaa 3.
vuoden opiskelut. Oon kotoisin Lapista,
Kemijärveltä :)
2. Mantsa on monipuolinen ala ja tarjoaa
tällaiselle monesta asiasta kiinnostuneelle
ihmiselle paljon eri vaihtoehtoja, joka ainakin
omasta mielestä on iso plussa. Mantsa tuntui
luontevalta vaihtoehdolta koska monet tähän
alaan liittyvät jutut, kuten esim luonto ja kartat,
kiinnostaa.
3. Oulu on ollut lähellä sydäntä pienestä pitäen,
monena kesänä tuli vietettyä aikaa perheen
kanssa Nallikarissa. Siitä se ajatus sitten lähti. Ja
hetkeäkään ei oo harmittanut Ouluun muuttaminen!
4. Opintosuunta on vielä mietinnäsä. Sivuaineina mulla on psykologia sekä ihmisen käyttäytyminen
ja evoluutio.
5. Opinnoista on aluksi hyvä tietää se, ettei kaikkea tarvi heti tietää. Yliopistoon tullaan oppimaan ja kyllä
kaikki ajan myötä selkenee vaikka ekoilla viikoilla tuliskin paljon uutta asiaa!
6. Prokrastinointivinkkinä sanoisin sen, että kun prokrastinoit, niin käytä se aika hyödyksi jollain muulla
tavalla, vaiks siivoamalla. Taaaai sit voi vaan tuijotella seinää. Prokrastinoinnin mukanaan tuoma sietämätön
paine on lopulta omiaan edistämään opiskeluja
7. Erikoisin taitoni on nyrjäyttää oikean jalan nilkka täysin vahingossa, mutta säännöllisin väliajoin.
Lasketaanko kömpelyys erikoistaidoksi....?

8. Sulavan ikiroudan vaikutukset ekosysteemipalveluiden saatavuuteen, 20 sanaa? Sanamäärä on
melko vähäinen kuvaillakseni näinkin monipuolista teemaa, mutta sanoisin, että sulavan ikiroudan
vaikutukset ekosysteemipalveluiden saatavuuteen - voiei sanat loppui kesken :-\

Henrik Haanpää

1. Henrik Haanpää, yleensä Henkka. 3.
Vuosikurssi. Syntymäkaupunkina Jypinkylä mutta
vaikuttanut käytännössä aina Oulussa.
2. Mantsa on ollut aina lempiaine koulussa. Siinä
on myös ollut aina innostavat ja rohkaisevat
opettajat. Maantieteessä kiinnostaa erityisesti sen
laaja-alaisuus ja monitieteisyys. Mantsaa voi
combottaa melkein minkä tieteen kanssa vain ja
aina löytyy mielenkiintoisia näkökulmia.
3. Alunperin hakkasin päätä Oulun
kauppatieteiden oveen tuloksetta. 3 välivuotta
meni että tajusin olevan muitakin aloja ja löysin
mantsan. Pyrin Helsinkiin ja Turkuun
ensimmäisinä paikkoina mutta olen erittäin
tyytyväinen, että sain jäädä Ouluun.
Kotikenttäetu on opintoja aloittaessa
huomattava ja onhan Oulu nyt vaan mahtava
kaupunki.
4. Opintosuunta on vielä hieman auki GIS:in ja AA:n välillä. Sivuaineina löytyy kauppatieteitä,
tietojenkäsittelytieteitä ja kieliä.
5. Ymmärtää että ensimmäiset kurssit ovat hyvin yleistä tietopohjaa eikä mantsan palaviin
kysymyksiin ja yksityiskohtiin pääse heti käsiksi. Ja erityisesti se että siitä ei kannata hermostua.
Myös suuriin sivumääriin ja tiedon itse etsimiseen kannatta tottua.
6. Tehdä selkeät aikataulut itselleen. Tekee töitä kun pitää ja vapaa-ajalla ei ajattelekkaan
opiskelua. Vapaa-aikakin tuntuu vapauttavammalta kun on oikeasti tehnyt töitä eikä vain
selannut tiktokista koiravideoita (ask me how i know).
7. Muistan veljeni kanssa about kaikki Justimisfilmsin klassikoitten vuorosanat.
8. Kuinka huomioit spatiaalisen autokorrelaation lokaatio-allokaatioanalyysissä, 20 sanaa?
Tarkistaisin Moranin indexin, z- ja p- arvon allokointia tehdessä. Laajentaisin näkökulmaa
myös spatiaalis-temporaaliseen ajatteluun ja lopulta saavuttaisin astraalitason tilan
sosiaalisen konstruktoitumisen kautta.

Elsa Heikkilä:

1. Nimi, vuosikurssi, kotipaikkakunta?
Elsa Heikkilä, 3. vuosikurssi, Tampere
2. Kouluun hakiessani maantiede tuntui täsmäävän arvojeni kanssa parhaiten. Niin
yhteiskunnallinen kuin luonnontieteellinen ote viehätti. Toisen opiskeluvuoden jälkeen olen
hämmästellyt, kuinka mahtavia erilaisia polkuja mantsalla voi rakentaa!
3. Kaukana Tampereelta(rakastan käydä, ehkä myös palata), lähellä pohjoista, vesi, hyvä
vaikutelma, kiva hiihtää ja harrastaa, vireä ja ennen kaikkea leppoinen kaupunki
4. Aluemaantiede, sivuaineina Saksa sekä Rakennus- ja yhdyskuntatieteet
5. Heti ei tarvitse tietää mitä haluaa ja miksi tulee, se sitten lutviutuu ajan kanssa ja on
muuttuvainen. Oma virheeni alussa oli suhtautuminen opintoihin liialla tunteella. Parasta on
jutella mahdollisimman paljon vanhempien mantsan vuosikurssillaisten kanssa ja kysellä minkä
kerkeää. Opinnot ei määrittele sun koko elämää, sinne mahtuu paljon muutakin! Hyvä muistaa
rohkeus, avoimuus ja rentous.
6. Hyvin pitkä kävely
7. Puhjenneen renkaan vaihto n. 3 minuutissa
8. Kuvaile tilan ja vallan suhdetta, 20 sanaa?
Tila jossa ei ole valtaa tai valtaa ilman tilaa tuskin on olemassa ja jos sellainen on emme siitä
tiedä.

Oulun luonnontieteilijöiden tervehdys!

Heipähei!
Haluamme onnitella sinua uuden opiskelupaikkasi johdosta! Mantsan opiskelijana tulet
todennäköisesti liittymään ainejärjestöömme Atlakseen, 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;
tietojenkäsittelijöiden Blanko, biokemistien Histoni, geologien Nikoli, matemaatikoiden ja
fyysikoiden Sigma-kilta, biologien Syntaksis ja kemistien Valenssi. Liittyessäsi ainejärjestöösi, liityt
samalla OLuTiin.
OLuTin tärkeimpiä tehtäviä on toimia kiltojen välisenä yhdyssiteenä, edistää yhteenkuuluvuutta
luonnontieteilijöiden välillä ja huolehtia edunvalvonnastamme yliopistolla. Joka killasta valitaan
OLuT-vastaavat, jotka yhdessä muodostavat OLuTin hallituksen. He ovat mukana järjestämässä
sekä OLuTin omia, että poikkitieteellisesti muiden yliopiston kattokiltojen kuten vaikkapa
humanistien, kasvatustieteilijöiden tai teekkarien kanssa toteutettavia tapahtumia.
OLuTin omia tapahtumia ovat muun muassa syksyllä järjestettävät fuksikisat, fuksisuunnistus,
fuksisitsit, OLuTin futisturnaus ja OLuTin pikkujoulut. (Tänä vuonna erikoisuutena vielä OLuTin
25v vuosijuhlat). OLuT on myös mukana järjestämässä koko Suomen kattavaa
luonnontieteilijöiden jouluristeilyä (2.-3.12.), 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, Pauliina Järvinen ja Saara
Hänninen. Meiltä voit saada lisäinfoa OLuTista ja sen tapahtumista (tai ainakin yritämme
parhaamme mukaan vastata mahdollisiin kysymyksiin). Hei taas, ja tsemppiä fuksivuoteen sekä
opintojen alkuun!
-Pauliina & Saara

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

Pohjois-Suomen Maantieteellisen seuran tervehdys

Hei tuleva maantieteilijä ja lämpimät onnittelut hyvästä valinnasta!
Pohjois-Suomen Maantieteellinen seura, tuttavallisemmin PSMS on pohjoissuomalaisia
maantieteilijöitä ja maantieteen opiskelijoita yhdistävä verkosto jo vuodesta 1963 lähtien.
Luomme verkostoja, pyrimme edistämään maantieteellisen osaamisen tunnettuutta ja otamme
kantaa alueen maantieteellisesti polttaviin kysymyksiin. Teemme myös tiivistä yhteistyötä
Atlaksen kanssa.
Maantiede on erittäin laaja oppiaine ja tutkimusala, jonka ovet ovat sinulle nyt avautuneet.
Syksyllä pääset tutustumaan maantieteen yksikkömme tutkimukseen ja voit huomata
kiinnostuvasi esimerkiksi ikiroudasta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista turismiin ja arktisiin
yhteisöihin, palveluiden saavutettavuudesta tai vaikkapa alueellisesta identiteetistä. Tulet
huomaamaan, että maantieteessä jokainen saa löytää oman tiensä. Me PSMS:na kuljemme
mukana tällä tiellä pohjoisen maantieteen verkostoja rakentaen ja maantieteilijöiden äänitorvena
toimien. Twiitit, julkaisutoiminta, kannanotot ja erilaiset tapahtumat tuovat maantieteilijät ja
maantieteellismieliset yhteen laajalta alueelta.
Opiskelijoille tutuimpia tapahtumia ovat ehkä retket ja työpaikkaekskursiot, eli opintomatkat,
joissa käydään tutustumassa maantieteilijöitä työllistäviin työpaikkoihin. Syksyllä tulee myös
Maantieteen päivät, jotka näkyy opiskelijoille esimerkiksi työpajojen ja vierailijoiden muodossa.
Maantieteen päivillä on hyvä mahdollisuus verkostoitua muiden yliopistojen opiskelijoiden ja
maantieteilijöiden kanssa. Seura myös julkaisee kahta tieteellistä julkaisusarjaa, jossa esimerkiksi
kaikki meidän mantsan yksikössä tuotetut väitöskirjat julkaistaan: Nordia Geographical
Publicationsia ja Tiedonantoja.
Jokainen opiskelija on lämpimästi tervetullut seuramme jäseneksi. Seuran järjestämän toiminnan
lisäksi jäsenet saavat tasokkaan, kerran vuodessa ilmestyvän NGP Yearbookin, joka sisältää
maantieteilijöiden tuottamia artikkeleita maantieteen eri aloilta sekä kaksi kertaa vuodessa
lähetettävän jäsenkirjeen. Lisää tietoa seurasta ja jäseneksi liittymisen ohjeet löytyvät seuran
nettisivuilta (https://www.oulu.fi/maantiede/psms).
Nähdään syksyllä
PSMS johtokunta
Henriikka Salminen, notaari
Samuli Taanila, Atlaksen PSMS-vastaava ja PSMS:n johtokunnan opiskelijajäsen

EGEA Oulun esittäytyminen
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta vielä EGEA Oulunkin puolesta ja erityisonnittelut siitä, että
valitsit opiskelupaikaksi juuri Oulun. Oulun yliopiston maantieteen opiskelijana sinulla on oiva
tilaisuus ja mahdollisuus päästä matkustamaan halvalla, tutustumaan eri kulttuureihin ja saada
uusia maantieteen opiskelija ystäviä eri puolilta Eurooppaa!
EGEA eli European Geography Association on koko Euroopan kattava maantieteilijöiden oma
kansainvälinen järjestö. EGEA koostuu yli 90 jaostossa, 30 eri maassa, ja meillä täällä Oulussa on
oma jaosto, EGEA Oulu. EGEA Oulun kautta sinulla on mahdollisuus osallistua niin paikalliseen
kuin kansainväliseen toimintaan ja tutustua maantieteen opiskelijoihin ympäri Eurooppaa.
Näkyvin ja suosituin osa EGEAn kansainvälistä toimintaa ovat vaihdot. Vaihdot ovat noin viikon
mittaisia vaihtoja kahden EGEA jaoston välillä. Vaihdossa matkustetaan pienen porukan kanssa
kohteeseen, jossa majoitutaan paikallisten egealaisten luona ja tutustutaan kohdekaupunkiin ja
opiskelijaelämään. Vastavuoroisesti Oulussa vieraat majoitetaan osallistujien luona ja
tutustutetaan suomalaiseen kulttuuriin. Vaihtojen ideana on olla halpa tapa matkustaa ja
tutustua toiseen kulttuurin, sillä vaihtojen isännöivä osapuoli järjestää majoituksen lisäksi
ohjelman sekä ruuan vierailun aikana, jolloin vieraille jää maksettavaksi vain matkat.
Vaihtojen lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua vuosittaisiin kongresseihin ja lyhyempiin
viikonloppu tapahtumiin pitkin vuotta. Itse olen päässyt matkustamaan Norjan Trondheimiin
vaihtoporukan kanssa, aluekongressiin Itävallan vuoristokylään St.Gilgeniin ja CP-trainingiin
Pietariin sekä osallistumaan moniin etätapahtumiin. Pyrimme heti koronatilanteen helpottuessa
ja matkailun ollessa jälleen turvallista järjestämään vaihtoja, mutta myös onlinevaihdot ja
kokkausillat toisten järjestöjen kanssa ovat mietinnässä, joten kaivattua kansainvälistä toimintaa
on luvassa niin EGEA Oulun kuin muidenkin jaostojen toimesta.
Syksyllä EGEA Oulun hallitus tulee esittäytymään teille paremmin ja kuulette samalla lisää EGEAn
toiminnasta. Sitä ennen voitte tutustua EGEAn toimintaan niin Instagramissa (@egeaoulu &
@egea_europe) kuin Facebookissakin. Nähdään syksyllä!
Iloista kesää koko EGEA Oulun hallituksen puolesta,
Jenni Honkanen, Atlaksen EGEA-vastaava ja EGEA Oulun contact person.

Infoa Atlaksen 35-vuotisjuhlasta fukseille
Tänä syksynä 20.11.2021 Atlaksen vuosijuhlia juhlitaan Raatin nuorisotalolla. Vuosijuhlien aikana
juhlistetaan ainejärjestömme 35-vuotista taivalta nykyhetkeen. Alun perin vuosijuhlat piti
järjestää jo 2020, mutta pandemia lykkäsi niitä vuodella.
Paikkoja vuosijuhlille on 150 ja niihin voi osallistua niin opiskelija kuin valmistunut mantsalainen.
Niitä juhlitaan aina viiden vuoden välein.
Vuosijuhlat ovat hienot ja arvokkaat juhlat, joissa nautitaan hyvästä ruoasta, esityksistä ja
seurasta. Ne koostuvat pöytäjuhlaosiosta ja jatkoista.
Koska tilaisuus on suuri, tarvitaan sinne apua. Perinteisesti fuksit osallistuvat juhlissa tarjoiluun ja
muuhun työhön. Tilaisuudessa apuna olevien fuksien ei tarvitse maksaa juhlien illalliskorttia, ja
he pääsevät mukaan vuosijuhlien suunnitteluun.
Tietenkään aivan koko iltaa ei tarvitse viettää töitä paiskien, vaan tehtävät on jaettu osa-alueittain
niin, että jokaisella on mahdollisuus myös nauttia juhlahumusta. Tehtäviin on perehdytys ja jos
tulee jotain kysyttävää aina voi kääntyä vuosijuhlatiimin puoleen.
Toivottavasti näemme syksyllä vujujen merkeissä!

Terveisin vuosijuhlatiimi

SYKSYN
MUOTIVINKIT
MAANTIETEILIJÄLLE
Nyt se on taas - Oulun syksy nimittäin.
Aika, jolloin puiden värikäs ja hulmuava
lehtikarnevaali säestää vastatuuleen
piiskaavien kuntopyöräilijöiden
päivittäistä selviytymisriittiä. Seuraavaan
on kerätty syyspukeutumisen tärkeimmät
tärpit:
Kesän jälkeen siirtyvät auringonpalvojat
suojelemaan punertavaa décolté´taan
pohjoistuulen kuivattavalta viimalta.
Tällöin nahkatakit sekä bleiserit vaihtuvat
vääjäämättä kylmän kauden
kestosuosikkiin, kevyttoppatakkiin.
Tuulipuku on myös rento ja
käytännöllinen klassikko - keräät taatusti
kuumien ihmisten katseet lenkkipolulla!
Pipo. Pään paras kaveri yhdistetään bad
hair -päiviin aivan suotta. Reilulla
hiuslakalla, sekä oikealla
pukeutumistekniikalla säilytät
arvokkuutesi lisäksi ajatustyöhön
ohjattavan kallisarvoisen lämpöenergian.
Kaikille, jotka ovat saaneet kaksi
rokotusannosta suosittelee Mantsalehti
käyttämään foliolla vuorattua pipoa.
Viimeisen osaavat varmasti kesän
kenttäkursseilta tulleet jo arvatakin; he
kun osaavat tuoreeltaan arvostaa ehjiä
kumisaappaita maastossa kuin
maastossa. Nostalgian ystäville voimme
myös varauksetta suositella kurahousuja
tai vaikkapa lateksista kokoasua
saappaiden kaveriksi. Go space cakes!

Kuvassa tyypillinen maantieteen opiskelija poseeraa Mantsalehdelle Rotuaarin kävelykadulla.

