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sisällys



Heippa kaikki,
 
ja pirteää (kevät)talvea kaikille lukijoille yliopistokadun konttikylästä!!! :)
 
Tämä pesunkestävä kotirottakaan ei kyennyt välttymään koronalta, mutta onneksi
karanteeni etenee jouhevasti juoden teetä, kuunnellen vanhoja spotify -listoja loppuun
sekä nakutellen tätä pääkirjoitusta päiväunien välissä.
 
Senkin uhalla, että ördäilylehden toimittaja nyt kuulostaa nuivalta ja kirjaoppineelta
haluan puhua hieman meille maantieteilijöille ja toki muillekin tutusta skaalan
käsitteestä.
 
Kuluneella viikolla (vko 8) on tapahtunut paljon asioita. Monen kohdalla joku läheinen
ihminen sairastui koronaan ja ainejärjestömme Atlas ry lähti tukemaan
keskustakampushankkeen vastaista mielenosoitusta. Euroopan geopoliittinen tilanne
saa kylmän sodan aikaisia kaikuja ja ruoan hinta ympäri maailmaa – myös Suomessa
on nousemassa energiapolitiikan ja lannoitehintojen myötä.
 
Meille neljän seinän sisällä eläville opiskelijoille nämä ulkomaailman tapahtumat
juuri ja juuri mahtuvat jakeluun, joskin uutisten lukeminen voi muutenkin tuntua
turhalta ja raskaalta, kun uusi päivä tarkoittaa pahimmillaan saman vanhan seinän ja
siltä roikkuvan alennustaulun silmäilyä samalla, kun pilkkivät silmät hamuilevat
takaisin kohti kuvaruutua ja kahvikuppi on unohtunut keittiötasolle, josta sitä tuntuu
niin kovin rankalta nousta hakemaan.
 
Ehkä tämä ei ole sinun arkeasi ja toivonkin, ettei se ole. Siitä huolimatta on tärkeää
muistaa, että elämä etenee päivä kerrallaan (kyllä, se tuli sanottua) ja kaikki
aluepoliittiset nurkanvaltaukset tai vesikasvien spatiotemporaaliset representaatiot
lähtevät sieltä meidän pienen skaalan maailmasta.
 
Siellä me mietimme, ”mitä tänään söisi” ja ”onko pakko syödä, jos ei ole nälkä”. Se
maailma koostuu pienistä hetkistä ja suurista ajatuksista ja kaikki mitä koemme, on
polttoainetta seuraavaan päivään. Siksi on tärkeää, että niistä hetkistä ja hetken
ihmisistä muistaa nauttia. Ottakaa bileistä kaikki irti, mutta jos joskus ei lähde, sekin
on ok! Lukea saa ja kannattaakin kurssitekstien sivusta ja ihan vain jotain mitä tekee
mieli. Fiksu ja karismaattinen matkailumaantieteen professori sanoi ekana päivänä
täällä ollessani, että ”yliopisto EI ole koulu” – eli älkää nyt hyvä ihme unohtako olla
uteliaita ja ottaa tästä kaikki irti juuri omalla tavallanne!
 
Päätoimittajanne,
Aarne

Pääkirjoitus



Pj-palsta
 
Moikka!
 
”Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: taukoamaton
muuttuminen”. Näin sanoi kreikkalainen mystikko ja filosofi Herakleitos.
Toisaalta Microsoft Word kerran sanoi “Oletko varma? Menetät kaikki
muutokset.” Opettajani aikoinaan sanoi ettei kaikkia tarvitse kuunnella.
Siispä käytän nykyään Google Docsia.
 
Vuosi on lähtenyt käyntiin käsijarru päällä kun pandemia piti tammikuun
meitä otteessaan. Nyt helmikuussa Venäjä pitää muita otteessaan.
Maaliskuun alkua odotellessa kaikkien polvet tutisevat ja kädet hikoavat. Jos
jossakin oli käyttöohjeet vuoden 2022 kokeilujaksoa varten, minä en selvästi
niitä ole löytänyt.
 
Asioita on tapahtunut – Oli joulu, uusi vuosi ja hallitus vaihtui, siitä
todisteena tämän PJ-palstan uusi kirjoittaja. Parasta tässä
puheenjohtajuudessa on tähän asti ollut oma huippuhallitus sekä
muut lipaston puheenjohtajat. ADHD-persoonana sosiaaliset tarpeeni
tulevat jopa täytettyä tässä etänä. Olemme lisäksi arvon herra maantieteen
tutkimusyksikön johtajan kanssa
moikka-etunimi-sinutteluväleissä, joten kauteni on ilmeisesti alkanut
onnistuneesti.
 
 

”Miten voi tehdä Atlakset jos
ei omista maata?”

Atlas on jo suunnitellut jäsenistönsä riemuksi
muun muassa Supermantsaillan™, fuksibileet ja
mantsamökin! Mantsakaupan talvimallisto on
julkaistu ja wappu on tuloillaan! Käykää
maailmantilanteiden salliessa rellestämässä ja
kuluttakaa haalareita. Tanssikaa. Laulakaa.
Pimeässä. Ulkoilkaa. Auringossa. Säästäkää.
Heräteshoppailkaa. Lukekaa. Jotain muutakin
kuin oppikirjaa. Käykää kahvilla. Käykää oluella.
Tehkää asioita, joista tulee hyvä mieli. Kohta ei
tarvita talvitakkia. Pyöräilytiet sulavat. Kohta
tarvitaan aurinkolaseja. Mutta siitä lisää
seuraavassa mantsalehdessä.

Mukavaa lukuhetkeä
- PJ Tomppa



Hallitusesittely 

2022

Mikä on erikoisin kysymys, joka sinulle on esitetty?

♦ Kerran bileissä joku vaihtari tuli kysymään
umpitunnelissa, että hohtaako Oululaisten iho pimeässä?
Kuulemma ollaan niin vaaleita.

Mikä on mieleenpainuvin Wifi-yhteyden nimi jonka olet nähnyt?
Entä omasi nimi ? (eijoo pakko sanoo)

♣ En voi väittää ettenkö hymähtäisi joka kerta kun nään omaa wifiäni
säheltäessä luettelossa yhteyden nimeltä Seppo. Tarina ei kerro asuuko
mun talossa Seppo vai onko tää meemimielessä nimetty tapaus. Mun oma
yhteys on joku #Telia-alkunen, mut sentään ei oo Zyxel… :/ 

Olet hullu tieteilijä, mitä tieteellistä koetta alkaisit
edistämään, jos raha ei olisi ongelma?

♠ Alkaisin varmaan ihan mielenkiinnosta elvyttämään ikiroudan
tappajaviruksia ja muita mörköjä. Jospa niistä saisi aikaiseksi vähän
mukavamman pandemian. 

 Mikä oli lapsuuden idolisi ja miksi se oli Karvinen?

♥ Karvinen, koska onko parempaa kun laiskotella ja syödä päivät pitkät
tekemättä mitään muuta?? Sarjiksiakin tuli omistettua melko monta ja
tulihan niitäkin luettua aika usein.

       Meeri

 

 

 

 

 

 

 

Alahuhtala

Anna
 

 

 

 

 

 

 
Rönnqvist

    Saara
 

 

 

 

 

 

 
Heikkinen

Tom

 

 

 

 

 

 

 

Toikka

Vpj

Pj

RahisKansainvälisyysvastaava

Sihteeri

Mantsalehden toimittaja



Jos saisit Covid-19- taudin aiheuttaman pandemian loppumaan,
minkä kaupungin poistaisit Suomesta ja miksi juuri Kemin?

♥ Poistaisin Kemin, koska juuri mitään ei menetettäisi. Kaupungintalon
kahvilaa ja Sonata Arcticaa lukuunottamatta mitään ei menisi hukkaan.
Paitsi paha haju ohi ajaessa. 

 

Mikä on ns. “turhin” taito, jonka osaat?
 
♠ Vastaan kaunokirjotus 

Mikä on asia, joka ärsyttää, kun muut tekee sitä, mutta teet sitä
kuitenkin myös itse?

♦ Ehkä sellanen ylimääränen meteli, mitä teen kyllä itsekin 24/7:D

Mikä oli lempiohjelmasi lapsena?

♣ Ehottomasti Ruohonjuuritasolla TAI Turilas ja Jäärä!  

Alina

 

 

 

 

 

 

 
Rekilä

Annika

 

 

 

 

 

 

 

Stenberg

Saskia

Sikiö

Alarik
 

 

 

 

 

 

 
Parikka

Jos voisit korvata kaiken ruohikon jollain muulla, millä sen
korvaisit?

♦ Korvaisin sen pomppulinnalla tai trampoliinilla niin vois rennosti vain
pomppia paikasta toiseen vaikkapa puistoissa tai pelloilla liikkuessa 

Kaapro

 

 

 

 

 

 

 

Keränen

Jäsen- ja

tietosuojavastaava

Edunvalvontavastaava

Tiedotusvastaava

Fuksivastaava

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava



Jos eläimet osaisivat puhua, mikä eläimistä olisi töykein?
 
♠ Jos eläimet osais puhua, nii kalkkuna olis varmaanki töykein 

 

Jos sinulla olisi oma ”oppipoika”, mikä olisi
yksi asia minkä hänelle opettaisit?

♦ Opettaisin sen mitä mun pro opetti mulle eli
suojakännit esim. Approa edeltävänä päivänä. Ei
varmasti nouse suorituspäivänä samaa tahtia
päähän ja tohtorin tutkinto taattu  En tiedä onko
tälle teorialle tieteellistä tukea 

 

Sara
 

 
 

 
 
 

 Solastie

Joni

 

 
 

 
 
 

 Viitala

Mikä olisi yksi työ, jota et koskaan tekisi?

♣ Pelkkä toimistotyö täysin ilman pääsyä
kenttähommiin luontoäidin armoille 

 

Kielo

 

 

 

 

 

 

 

Kukkala

Oudoin kohtaamisesti jonkun tuntemattoman
kanssa?

♥ Olin reissussa Helsingissä ja kävin perheeni kanssa
kahvilla. Viereissä pöydässä istui nainen pienen
lapsensa kanssa ja kun he lähtivät ja lapsi huomasi
meidät, osoitti lapsi minua ja huusi isoon ääneen ”ISI”
oli siinä vähän pokassa pitelemistä, säälitti vähän äidin
puolesta kun selvästi nolotti 

Kaapo
 

 

 

 

 

 

 

 
Qvintus

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava

Loimu-vastaava



Veera

 

 
 

 
 
 

 Niva

Mikä on viimeisin juoma, jonka olet
juonut?
 
♠ Lasillinen appelsiinimehua cokis-lasista 

 

Mistä hajusta tykkäät, muttet pysty lopettamaan sen
haistelemista?

♦ Vastapestyn pyykin tuoksusta. Tuoksu vallitsee usein pienessä
kämpässä kaikkialla ja siksikään sen haistelemiselta ei voi välttyä. Ei
sillä, että pystyisin muutenkaan lopettamaan, tai edes haluaisin..

Onerva

 

 
 

 
 
 

 Seutu

Eino
 

 
 
 
 
 

 Jauhiainen

Tanja
 

 
 

 
 
 

 Rautio

Jos sinut pidätettäisiin yhtäkkiä ja kasvosi olisivat
uutisissa, mitä perheesi olettaisi sinun tehneen?
 
♥ Että oon saanut syytteet ystävän eksän asuntoon
murtautumisesta, kun oon ollu hakemassa ystävän tavaroita
tän eksän luota salaa, mut sit jäänyki sinne siivoamaan koska
siellä oli niin sotkusta etten vaan voinu vastustaa kiusausta.

Mari

 

 
 

 
 
 

 Ala

EGEA-vastaava

PSMS-vastaava

Urheiluvastaava

Kulttuurivastaava

Mantsalehden toimittaja

Yhdenvertaisuusvastaava

Mikä kuvitteellinen hahmo olisi
tylsintä tavata? Miksi?

 
♣ Jokainen hahmo joka ei ole koira. Koirat
ovat ainoita hahmoja, joita haluaisin tavata.



Minkä tyylistä musiikkia soittaisit, jos
olisit bändissä?

♦ Soittaisin Robinin musiikkia
 

Jos sinulla olisi mahdollisuus valita, oletko tilassa vai paikassa,
kumman olotilan/-paikan valitsisit?

♥ Kysymys implikoi, että voin valita annetuista vaihtoehdoista vain toisen.
Rajallinen ymmärrykseni pystyy kuvittelemaan tilan ilman paikkaa, muttei
paikkaa ilman tilaa. Ihan siis kokemuksen vuoksi näistä vaihtoehdoista
täytyisi kokeilla tilatonta paikkaa. Toisaalta ei se tilattomuuskaan
välttämättä niin houkuta, sillä ainakin näin luonnontieteilijälle tila kattaa
neljästä ulottuvuudesta kolme, eikä pelkää ajassa kelluminen kuulosta
erityisen mielenkiintoiselta touhulta. Filosofisten pohdintojen sijaan lienee
parasta vastata perinteiseen opiskelijatyyliin: "Olen mieluummin tiloissa,
humalatiloissa." 

Emma

 
 

 
 

 Kostama
   Liina-Lotta

 
 
 
 

 Vierikko

Elmeri
 

 

 

 

 

 

 
Viuho

Mikä on elämääsi tällä hetkellä parhaiten sopiva,
suomalainen sananlasku?

♠ "Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää"
 

Lumikki
 

 
 

 
 
 

 Pylvänäinen

Laura
 

 
 
 
 
 

 Raitavuo

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaava

OLuT-vastaava

Tilavastaava

Tilavastaava



Elämäsi on nyt videopeli, mitä huijauskoodia käyttäisit?

♣  R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT,
UP, eli GTA San Andreas Definitive Editionin rahakoodi. Onko
keltään pois, jos generoi muutaman hassun miljardin ja nauraa
paskaisesti Elon Muskille hänen köyhyytensä johdosta?

 

Jos saisit voittaa kenet tahansa missä tahansa asiassa,
kenet valitsisit ja mistä aiheesta kyseinen ottelu olisi?
Onsitpakkovastaa 

♦ "Kilpailuhenkisenä" ihmisenä ottelun tulisi olla tasaväkinen jotta
ei tulisi paha mieli kellekään, mutta haastaisin ehdottomasti Sauli
Niinistön käpylehmätaisteluun. 

Ojennat jäähyväislahjaa eläköityvälle maantieteen
professorille – mitä lahja sisältää? Tähän kysymykseen
suositellaan, muttei kuitenkaan vaadita esseemuotoista,
paperille tulostettua vastausta. 

♠ Hypoteettiselle eläköityvälle professorille antaisin kaiverretun,
sisältä tyhjän puurasian ja kertoisin, että "mitä ikinä mielesi
halajaa eläkepäivillä - se on mielessäsi ennen kuin tämän avaat".

♠ Emeritusprofessori Anssi Paasille sen sijaan toimitan reilun ja
taustatyön täyteisen haastattelun kollegoideni avustuksella. 

 

Vilja

 
 
 

 
 

 Männistö

Aku
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Mantsalehden
päätoimittaja

Aarne

 
 
 
 

 Tähtimeri

Webmaster

OLuT-vastaava

Graafikko

Mantsalehden toimittaja



Tyhjentävä opas työnhakuun
 
On kevät ja alkaa olla aika tarttua yhteen ankeimmista opiskelijan
elämänkaaren tehtävistä, nimittäin työnhakuun. Tämä jokakeväinen ilmiö saa
alkunsa siitä, kun työnantajat alkavat etsiä kesäkausiksi nälkäpalkkaan ja
arvokkaaseen työkokemukseen tyytyviä harjoittelijoita.
Vaikka työnhaku onkin välttämätön paha, ei siitä tarvitse ahdistua kun tietää
mitä tekee*. Jos et tiedä, olet onnekas – tämä juttu on juuri sinulle.
 
ALOITTAMINEN
Tärkein asia työnhaussa on ennen kaikkea sen aloittaminen. Suuri yllätys: töitä
ei saa ellei niitä ala koskaan hakemaan. Ensimmäinen askel aloittamisessa on
mennä sivustoille jotka tarjoavat töitä. Oman alan hommia hakiessa kannattaa
suunnata esimerkiksi sivustoille Valtiolle.fi, Loimu.fi tai aarresaaren
työpaikkalistaukseen. Muussa tapauksessa mikä hyvänsä työtä tarjoava sivusto
kelpaa: esim. TE-palvelun sivut. Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja
putkahtelee esiin pitkin kevättä, joten kannattaa olla aktiivinen koko ajan.
 
CV
CV on olennainen osa työnhakua ja sen kirjoittaminen opettaa työnhaun
kannalta välttämättömän taidon – valehtelun. Oman rummun soittaminen sekä
liioittelu ovat varsin hyödyllisiä taitoja töitä hakiessa. CV:tä kirjoittaessa
kannattaa surutta kirjoittaa taitojaan ylös, oli niiden tola sitten kuinka
kyseenalainen hyvänsä. Aina ennättää opetella lennosta, vaikka kieltämättä se
teettääkin ikävähkön määrän lisätöitä. CV:n kanssa kannattaa myös kysyä apua
kavereilta: mikäli sopivien superlatiivien keksiminen ei itseltä luonnistu joko
rehellisyyden tai vaatimattomuuden vuoksi, voi hyvä ystävä olla tarpeen.
Nykyaikana on myös hyvä jos CV:ssäsi on kuva. Kaveri on tähänkin varsin hyvä
apuväline. Netistä myös löytää valmiita ohjeita ja pohjia CV:n tekoon. Ole luova,
mutta jätä epäsovinnaiset kuvat toistaiseksi kuvakansioosi.
 
HAKEMINEN
Nykyään on yllättävän yleistä, että työ- ja harjoittelupaikat vaativat sinulta
vapaamuotoisen hakemuksen ja parhaassa (paskimmassa) tapauksessa
videomuotoisen sellaisen. Tätä hakemusta tehdessä on hyvä heittää alkuun
pieni tiivistelmä: Kuka, mitä haet, koulutustaso, yhteystiedot. Työnantaja saa
tällöin olennaisen tiedon saman tien turhan tarinoinnin sijaan. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, ettei sinun kannattaisi suoltaa jonkinmoinen liioiteltu
tarina itsestäsi ja kiinnostuksestasi työnantajaa kohtaan. Kannattaa olla myös
persoonallinen! Jos kirjoitat hakemukseesi vaikkapa olevasi ammatillinen
kukkamullanhaistelija, saatat jäädä paremmin mieleen. Missä mielessä onkin
ihan toinen tarina.



LOPPUTULEMA
Työnhaku on prosessi, jota meistä lähtökohtaisesti kukaan ei voi oikein välttää,
paitsi saamalla oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen jäätyään bussin alle. Tätä
ei ehkä kuitenkaan suositella keinoksi välttyä työnhaulta, vaan kannattaa ottaa
härkää kiinni sarvista ja ottaa kunnolla turpaan kuin kuka tahansa matadori-
kuuluisuus. Työnhaku on tosielämän PvP, jossa raaka todellisuus on se, että
kilpailet opiskelukavereita ja vihamiehiä vastaan samoista paikoista aivan yhtä
lailla, etenkin jos kyse on oman alan paikoista. Mikäli sait tästä jutusta jotain irti
– hyvä. Kirjoittaja ei ota minkäänlaista vastuuta jakamistaan neuvoista tai niistä
aiheutuvista oikeusteitse tapahtuvista käsittelyistä. 

Onnea työnhakuun!

-A

*Huom! Kirjoittaja ei todellakaan tiedä mitä tekee. Koko juttuun kannattaa suhtautua varauksella.

PERÄÄNSOITTELU
Jos luulit, että työnhaku päättyy siihen, että työnnät hakemuksen kohti pahaa
aavistamatonta työnantajaa, erehdyt pahemman kerran. Heitä nimittäin
kannattaa ahdistella puhelimitse vähintään kerran, sillä huhupuhe kertoo
tämän lisäävän todennäköisyyttä saada töitä huomattavasti. Soittaessasi
kannattaa edelleen kerrata kuka olet ja mistä tulet, mutta myös kysellä
työnhaun tilaa, lisää työtehtävistä ja mainostaa taas kerran itseään. Vaihtoisesti
voit jättää esittelyt sikseen ja ilmoittaa tietäväsi, "mitä teet ensi kesänä".
Asiallisuus saattaa ehkä kannattaa, sillä lähestymiskieltoa ei kannata hankkia
tässä vaiheessa työnhakua.







Alkutaival ja oma alueellinen identiteetti 
 
Anssi Paasin taival alkoi Kajaanin kaupungista, jossa hän asui ensimmäiset
20 vuotta elämästään. Hänen työuransa lähti käyntiin 14–15-vuotiaana
kesätöissä rakennustyömailla, joissa 6–7 kesän aikana hän ehti nähdä,
kuinka uusi kerrostalo nousee vähitellen. Paasille löytyi eräältä työmaalla
erityinen tehtävä vapaa-ajan harrastuksen pohjalta:
 
”Rakennusmestari ajatteli, että mäkimiehelle sopiva työtehtävä on myös avustaa
torninosturin purkamisessa ja uudelleenkasaamisessa. Eipä tainnut olla
turvavaljaita käytössä. Raksalla päätin, että tällainen työnteko ei sovi minulle eli
pitää etsiä työ, joka on samalla hyvä harrastus! Akateemisesta maantieteestä löytyi
työ, jota on voinut samalla ”harrastaa” koko työelämän ajan.”
 
Urheilu ja erityisesti mäkihyppy oli Paasille tärkeä harrastus nuorena. Hän
kävi jopa varusmiespalveluksensa Puolustusvoimien urheilukoulussa
Kajaanissa, jossa talvilajit tuolloin sijaitsivat. Opiskelualaa valitessa oli
mielessä monia vaihtoehtoja mutta tärkeänä innoittajana toimi
lukioaikainen luokkakaveri Seppo Ohtonen, joka meni heti lukion jälkeen
Joensuuhun opiskelemaan maantiedettä.
 
”Joskus (urheilukoulusta) lomalla ollessani törmäsin Seppoon ja hän kertoi
maantieteen opiskelustaan.” 
 
Yhteinen päätös lähteä Joensuuhun maantiedettä opiskelemaan syntyi
hänen silloisen tyttöystävänsä, nykyisen vaimonsa Eijan kanssa.

Professori Anssi Paasin haastattelu

”Pääsykoekirja oli uudenlainen,
teoreettisempi kuin lukioaikana
lukemani. Pääsimme molemmat
opiskelemaan ja sille tielle jäätiin.
Muitakin opiskeluvaihtoehtoja oli,
mutta kun kerran opiskelupaikka
varmistui, muut mahdolliset alat jäivät.”
 

Joensuulaisopiskelija käymässä Kuusrockissa ja
Oulun Musiikki Fazerilla 1977.



Kysyimme aiheen kautta Paasin
henkilökohtaista suhdetta alueellisen
identiteetin käsitteeseen:
 
”Kukin ihminen tietysti samastuu johonkin paikkaan
tai alueeseen, yleensä samanaikaisesti monelle
tasolle. Minun alueelliseen identiteettiini kuuluu avoin
suhtautuminen, se ei ole siis poissulkeva. Olen
syntynyt ja asunut 20 vuotta Kajaanissa, sen jälkeen
13 vuotta Joensuussa, Oulussa vuodesta 1989
alkaen sekä tutkimustyön merkeissä lyhyen aikaa Los
Angelesissa ja Loughboroughissa. Kaikilla niillä on
merkityksensä paikkaidentiteetissäni ja muistoissani.”
 

Paasi muistelee lämmöllä opiskelijaelämän vapautta. Maisterin tutkinnon
hän teki nopeasti kolmessa vuodessa, mutta osallistui ahkerasti myös
oheistoimintaan.
 
”Vaimoni valmistui maantieteen ja biologian opettajaksi, työskenteli Oulun
norssissa ja jäi eläkkeelle viime kesänä. Minä valmistuin suunnittelumaantieteestä.
Jatkoin kuitenkin heti opintojani kohti lisensiaatin ja sen jälkeen tohtorin tutkintoa.
Koko varsinainen urani on siis tapahtunut yliopistomaailmassa.”
 

"(Se) on ollut minulle ennen muuta teoreettisesti
mielenkiintoinen käsite ja sen merkitys on vain
kasvanut, kun puhutaan yhä enemmän myös
imagoista ja brändeistä.”

Virkaanastujaisesitelmään
valmistautumassa keväällä 1990.

Alueellinen identiteetti on ollut yksi Paasin monista tutkimusaiheista.

Maantieteen suunta ja uratunnelmia
 
Kysyimme Paasilta maantieteestä ja muutoksesta:
 
"Maantiede on Suomessa ja muissakin maissa noussut koko ajan
merkittävämmäksi tieteenalaksi. Suuri osa tästä kehityksestä on perustunut
poikkitieteellisyyteen eli maantieteessä on pystytty avaamaan aikaisemmin varsin
umpioitunutta alan identiteettiä sekä luonnontieteiden että yhteiskuntatieteiden
suuntaan. Myös monet teoreettiset virtaukset ovat korostaneet ja vahvistaneet
maantieteen identiteettiä. Samoin maantieteen sovellutukset, kuten GIS, ovat
vahvistaneet maantieteen merkitystä yhteiskunnan eri sektoreilla."
 
 



Professoriliiton blogissaan Paasi on puhunut englannin kielen valta-
asemasta ja tutkimusrahoituksesta. Maantieteen ja kansainvälisen
julkaisukulttuurin osalta hän sanoo seuraavaa:
 
"Tutkijanuralle ja korkeimpiin akateemisiin tehtäviin tähtäävän on tänä päivänä
miltei pakko julkaista englanniksi ja vielä mahdollisimman korkeatasoisissa
lehdissä. Suomenkielisellä julkaisemisella on myös oma merkityksensä ja
sivistystehtävänsä eli sitäkään ei pidä ajaa alas. Tietysti pitää muistaa, että
kirjoitetaan sitten suomeksi tai jollakin muulla kielellä, tutkimuksen merkitys syntyy
kyllä muista asioista kuin julkaisukielestä."
 
Paasi eläköityy tänä keväänä
professuuristaan ja siirtyy
emeritusprofessoriksi. 

"Jatkan emerituksena tutkimusta ja
kirjoittamista edelleen eli siinä mielessä
yliopistouraan keskeisesti liittyvä
toiminta jatkuu, mutta tietysti
vapaammassa ilmapiirissä. Jossakin
määrin helpottuneet tunnelmani toki
ovat, koska mahdollisuudet päättää
aiempaa selvemmin omasta
ajankäytöstä paranevat."

Pitkän uransa aikana hän on
päässyt seuraamaan suomalaisen
yliopistoinstituution kehitystä peräti
viiden vuosikymmenen ajalta. Eroja
löytyy angloamerikkalaiseen
verrokki-instituutioon esimerkiksi
henkilöstöjärjestelyn osalta.

"On aika laittaa professuuri kiertoon, sillä olen tehnyt tutkimus- ja opetustyötä
kaikkiaan 42.5 vuotta, siitä 32.5 vuotta professorina. Yliopisto on muuttunut sinä
aikana hyvään ja huonoon suuntaan. Huonoa on se, että yliopisto on muuttunut
yhä enemmän tee-se-itse laitokseksi. Avustavaa työvoimaa ei enää ole. Hyvää on se,
että professorilla vapausasteet ovat lisääntyneet 32 vuoden aikana. Valitettavasti
nuoremmilla jatko-opiskelijoilla vaatimukset ovat kiristyneet."
 

Vierailevana tutkijana Kaliforniassa 1997.



Paasi palkittiin 2020 Vuoden professorin arvonimellä sekä 2021
kansainvälisesti arvostetulla Vega-mitalilla. Edellinen mitalin saanut
suomalainen oli Koillisväylän löytänyt A. E Nordenskiöld vuonna 1881. 
 
"Kyllähän nämä molemmat ovat melkoisia kunnianosoituksia sekä itselle, että
suomalaiselle maantieteelle. Erityisesti tämä Vega-palkinto, sillä Wikipedian
perusteella nämä palkinnot näyttävät menneen erityisesti viime vuosikymmeninä
pääsääntöisesti angloamerikkalaisille tutkijoille. Palkinnon historiasta löytyy toki
nimekkäitä tutkijoita muiltakin kielialueilta."
 

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ojentaa Anssi
Paasille SSAG:n myöntämän Vega -mitalin.

Kanssamitalisteihin kuuluu lukuisia
tunnettuja maantieteilijöitä, joista
kuitenkin maantieteen opiskelijoille
tutuimpia lienevät geologi Gerard De
Geer. Palkinto myönnetään joka vuosi
vuorotellen luonnon-,
ihmismaantieteen ja antropologian
tutkijalle.
 
Viimeaikaiset tunnustukset ovat
tuoreessa muistissa, mutta
uranvarrelta löytyy muitakin mieltä
sykähdyttäviä asioita, kuten akatemia
professuuri ja johtajan rooli Suomen
Akatemian RELATE -huippuyksikössä.
 
"Molemmat olivat ensimmäisiä suomalaisessa maantieteessä. Elämässä tietysti
tapahtuu inhimillisesti katsoen paljon merkittävämpiäkin asioita niin kuin
vaikkapa omien lasten ja lastenlasten syntymät."
 

Katse kohti tulevaa

Onko sinulla erityisiä suunnitelmia eläkepäivien varalle?
 
"Tutkimustyötä siis jatkan muodossa tai toisessa edelleen, liikuntaa pitää harrastaa,
ettei keho rapistu, todennäköisesti mökkiäkin pitää kunnostaa ja ylläpitää. Kunhan
korona hellittää, luulen, että matkustelulle pitää varata oma aikansa. Työn
merkeissä matkustelusta olen saanut jotakuinkin tarpeeksi, mutta vapaa-ajan
matkailu on jäänyt vähiin."
 
 
 



Kuten vanhassa Paasia käsitelleessä lehtiartikkelissa sanottiin: "Urheilu
loppui, mutta vauhti jäi päälle." Pitkäaikainen kollega, Emeritusprofessori
Jarmo Rusanen lupasi eläkkeelle jäädessään pyöräillä 20 km päivässä.
Jätimme Paasille saman haasteen. :-)
 
"Pyöräily ei oikein innosta minua mutta entisenä aktiiviurheilijana liikunta on ollut
minulle aina tärkeää. Työmatkat Linnanmaalle olen kävellyt jo vuosikymmenien
ajan, yhteensä 5.5. km päivässä. Tämän hyvän hyötyliikunnan tilalle pitää keksiä
muuta jossakin vaiheessa. Talvella hiihdän jonkin verran, kesällä käyn lenkillä ja
ympäri vuoden käyn kuntosalilla muutaman kerran viikossa. Luultavasti vaellukset
luonnossa lisääntyvät."
 
Paasi mainitsee vaelluksen ohella mm. sienestyksen vaimon kanssa
yhteisenä tekemisenä.
Lisäksi Paasi kertoo, että hänen musiikkiharrastustaan ja erityisesti
kitaransoittoa varten on jo äänieristetty tila valmiina tulevia projekteja
varten. Sieltä löytyy mm. kaikki tärkeimmät bändisoittimet.
 
"Viime vuosina hieman syrjässä ollut soittoharrastus pitää elvyttää, vaikka
liikunnasta se ei käykään. Eiköhän näissä harrastuksissa ole tekemistä."

Lopuksi jätämme Paasin terveiset
maantieteen opiskelijoille ja muille
lukijoille:

Paasi Yle:n "Vuoden professori" -haastattelussa
vuonna 2020

"Maantiede on hieno tieteenala ja Oulussa on tarjolla korkeatasoista opetusta.
Ottakaa opinnoista ja sosiaalisesta elämästä kaikki irti. Opiskeluaika menee hyvin
nopeasti ohi. Rakentakaa ystävyyssuhteita opiskelijoiden kesken. Meillä ei ole ollut
minkäänlaisia kurssitapaamisia oman vuosikurssin kanssa. Vasta viime vuosina
olemme itse alkaneet järjestää tapaamisia muutaman meidän vuosikurssin
opiskelijan kanssa, yleensä kunkin asuinpaikkakunnalla."
 

"Korona-aika on ollut varmaan raskasta
opiskelijoille ja toivon, että opiskelijat
pääsevät mahdollisimman pian
nauttimaan normaalista
opiskeluilmapiiristä ja opiskelijaelämästä."

-Aarne Tähtimeri & Onerva Seutu



ANDY-MURMELIN SEIKKAILUT
Osa 8: Jälleennäkeminen

 
 
Andy vilkaisi kiihtyneenä taakseen, olento oli poissa. ”Mikä kumma se oikein oli?” Andy
pohti kiiruhtaessaan Unikaupungin katuja eteenpäin. Olento oli kammottava, miltei
kuumottava, mutta siinä oli myös jotain tuttua… Nurkan takaa ilmestynyt pieni orpo
murmelinpenikka keskeytti Andyn supinan pyytääkseen lanttia. ”Voi sinua
pienokaista…” Andy oli kaivavinaan lompakkoa taskusta, mutta ottikin esiin
keskisormensa ja jatkoi matkaa. Murmelinpenikka vetäisi hupun taakseen ja paljasti
kuumottavat kasvonsa. Hän näytti tismalleen Andylta, mutta oikeassa poskessa oli
tyhjän jäätelötötterön näköinen syntymämerkki. ”Etsi minut Andy-murmeli, tai
olemme kaikki tuhoon tuomittuja!”
Andy pomppasi ylös sängystä hikisenä ja tärisevänä. Hän oli herännyt kovaan
paukaukseen, jota seurasi kamala haju. Vieressä makaava Leena tuuletti unisena
peittoaan. ”Mikä hätänä kulta? Tule takaisin sänkyyn”, Leena höpötti. ”En taida saada
enää unta”, Andy sanoi dramaattisesti ja tallusti alakertaan. Leena yritti huolestuneena
nousta rakkaansa perään, mutta kääntyikin väärälle kyljelle ja nukahti uudestaan.
Andy katsoi itseään vessan peilistä ja hieroi jäätelöpallon muotoista
syntymämerkkiään vasemmassa poskessa. ”Merkillistä…” hän tuumasi ja kosketteli
valtavia hauiksiaan. 
Aamun valjetessa Andy rupesi valmistamaan perheelle aamupalaa. Ja totisesti, kun
Leena ja pikku-Timo laskeutuivat portaita alas, heitä odotti pöydällä iloinen yllätys.
”Vanhoja rottia!” Leena kiljaisi ja tunki jyrsijöitä kurkkuunsa. ”Ruoka on lautasella,
kulta”, Andy hekotti ja osoitti paistettuja tomaatteja. ”Haluan olla isona parta!” pikku-
Timo huudahti ja hyppäsi isänsä leukaan. ”Pikku veijari…” Andy hyrähteli ja lähti
hakemaan partahöylää. 
Aamutohinan laskettua Timo otti työkalupakkinsa ja lähti esikouluun. Andy kertoi
Leenalle unestaan ja Leena taputti. ”En saa karistettua tätä tunnetta… Jokin on vialla”,
Andy huokaisi ja painui pihalle. Jokin viuhahti Andyn ohi ja pysähtyi hänen eteensä.
Sehän oli maailman nopein postinkantaja Soijan Deerus. ”Andy, sinulle on kirje”,
Soijan sanoi ja ojensi kirjeen ennen kuin Andy kerkesi murmelia sanoa. Postinkantaja
otti kuittauksen salamannopeasti ja jatkoi reittiään.
 
 

Andy, 

olen murmeliveljesi Max. 

Terveisin Max

ps. tule Turkuun



Andyn sydän löi muutaman kerran tyhjää, ja hän riensi Leenan kainaloon turvaan.
”Minulla on veli! Ja hän on pulassa! Minun on mentävä Turkuun!” Leena tuijotti
kaukaisuuteen ikkunasta ja kuiskasi hellästi: ”Muistatko valamme?” ”Tottahan toki.
Olet tukeni ja turvani, oloa helpottava pieru”, Andy sanoi ja hymyili lempeästi. ”Nappaa
ne tiikeri!” Leena hihkaisi. Andy nakkasi mutkansa reppuun ja tilasi taksin.
Kaupungin kadut olivat tyhjiä. Oli hiljaista, saakelin hiljaista. Vain katolla kömpelösti
pomppivan ninjan tömähdykset kaikuivat rakennuksista. Andy odotti ninjan tuloa
penkillä, ja esitti säikähtänyttä tämän taputtaessa Andya olkapäälle. ”KukA OLet, OI
suURi sOtuRI?” Andy kysyi aavistaen jo vastauksen. ”Olen…” ninja otti draamattisesti
kypäräpipon päästään, ”…veljesi Max”. Andy ja Max löivät pulleat poskensa toisiinsa
kiinni, ja huomasivat syntymämerkkien sopivan täydellisesti yhteen. Kuva muistutti
niin elävästi jäätelöä, että murmelit rupesivat nuolemaan poskiaan mjäms mjäms.
”Miksi pyysit minut tänne, Max?” Andy kysyi. ”Paha huutiskauppakeisari Palpapilpe on
vanginnut Turun asukkaat ja aikoo myydä heidät sopuhintaan amerikkalaisille”, Max
selosti. ”Huutokauppa pidetään keisarin kartanolla tänä iltana”. Andy ja Max vaihtoivat
merkityksellisiä katseita ja rupesivat spatialisoimaan suunnitelmaansa. Kuvittele
tilanteeseen McGyverin tunnari. Eeppistä? Niinpä.
Andy ja Max hyppäsivät piha-aidan yli murmeliloikalla ja hiipivät vartijoiden ohi
kartanon katolle. Valtavasta kattoikkunasta he näkivät suoraan saliin, missä
huutokauppa parhaillaan oli käynnissä. Puolet asukkaista oli jo myyty. Andy ja Max
olivat unohtaneet suunnitelman ja päättivät painua ryminällä sisään. He hyppäsivät
ikkunoista läpi ja laskeutuivat sulavasti kuin perhoset. ”Iltaa veljekset, olen odottanut
teitä”, Palpapilpo käkätti ja puhalsi pilliin. Kymmenen atleettista kätyriä ilmestyi salin
ovista ja murmeloidi laskeutui kattoikkunasta. Murtuneista nilkoistaan huolimatta
Andy ja Max olivat valmiita antamaan roistoille opetuksen, mitä he eivät hevillä
unohtaisi. Totisesti, salamat loiskuivat ja murmelin veret roiskuivat. 
Lopulta, kun kätyrit oli kukistettu, Andy ja Max lähestyivät Palpapilpua muristen. Paha
keisari yritti vielä viimeistä judoiskua, mutta veljekset yksissä tuumin hakkasivat
hänet. Tilanne ohi. Andy ja Max vapauttivat vangit ja ottivat pormestarilta vastaan
kunniamitalin. Valtakunnassa kaikki hyvin.

 
THE END

-Tepi
 



Mantsalaisten puuhasivuMantsalaisten puuhasivu

Ensimmäinen sana jonka löydät kuvaa sinua!



Testaa mikä geomorfologinen muodostuma olet!!

suppakuoppa

poimuvuoristo

drumliini

Olet oman elämäsi leijona. Olet hyvin
sosiaalinen ja varmasanainen, hieman

terävä sanoistasi silloin tällöin. Elämäsi on
muovautunut valtavan paineen ja

ahdistuksen alla , jonka jälkiseurauksena
peität traumasi olemalla äärimmäisen
sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut. 

Kuten drumliinilla, sinullakin on
kivinen sydän. Ulkoapäin vaikutat

mukavalta ja mielenkiintoiselta
persoonalta, mutta ohuen kuoresi

alla olet yksinkertainen ja
mitäänsanomaton persoona.

Nimesi kuuleminen saa
mielenkiinnon heräämään, mutta
sinut nähdessään tuntee olonsa
petetyksi. Kanssasi olo on kuin
sunnuntaiaamuna viikonlopun

rientojen jälkeen, vetelä ja surkea.

älä ota tätä tosissasi :DD



siirtolohkare

hautavajoama

sienikallio
Hermoherkkä ja henkisesti

lamaantunut työnarkomaani. Elämäsi
pysyy pystyssä vain parin langan
varassa ja kaikki ympärillä oleva

kuluttaa sinua. Yrität silti
epätoivoisesti onnistua kaikissa
asettamissasi tavoitteissa vaikka

todellisuuden rajamailla tiedät, ettet
ehkä selviydy niistä.

Se yksinäinen susi. Tahtoisit
kovasti astua ulos varjoista ja

yrittää sosiaalisoitua, mutta olet
jämähtänyt tyystin sijoillesi.

Muiden silmiin vaikutat siltä, että
olet tarkoituksella valinnut olla

yksin eikä kukaan uskalla lähestyä
sinua vaikka vaikuttaisitkin

mielenkiintoiselta.

Nimensä mukaisesti olet
henkisesti jo haudassa kaikesta
uupumuksesta ja ympäröivästä
stressistä. Kuitenkin ruumiisi on
silti vielä tässä ulottuvuudessa,

vaikka onkin hyvin heitteille
jätetyn oloinen. 



sanottua, kuultua
...ja juoruiltua

Mantsatar horisee unissaan:
"Mä loin sen vittu maapallon toisella

puolella..Vittu maapallo!!!"
mantsalainen keskustakampuksesta:

Keskustakampus ideana hyvä, mutta
käytännössä huono. Vähän niinkuin

kommunismi.
"Sit ette oota."

–Tolokun ukko

"Mä voin duunaa tän guakkamoolen"
– O. R.

 

Näkymää ei ole.
 

On näkymä.
 

–Tuntematon
zoomiboomeri

Teekkari kommentoi ekologiakurssista:
Nyt on luonnontieteilijähetki ku pääsee vaan

lukeen seksuaalivalinnasta.

Mantsatar vujuilla:
Tasapuolisuuden nimissä - ja humalan

Mantsatar:
En mää tiiä juoksinko mää ku mua

kannettiin

"Oli pakko ottaa kurkku"
–Eräs henkilö

–Mantsalainen päässyt ulos pitkästä
aikaa:

-Sul on hyvä nousuhumala menossa
-Ai millon?

Mantsatar vujukaronkassa:
”Ei oo rahaa, ei oo aikaa”

Keskustelu kynän terästä:
A: No mitä sä haluat sitte? Ohuen ja pienen vai?

B: Ei! Mitä ohuempi ja pienempi niin sen huonompi se on!






