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Hei!
sinä fuksipallero, joka valitsit hienon ja monipuolisen alan ja tervetuloa Oulun lakeuksille
😉.
Nokkelan ja lähestyttävän terveisen sijaan päätin nyt kirjoittaa palopuheen tuoreelle ja jo
hieman tuoksahtavallekin kurahaalariselle maantieteen opiskelijalle.
Maantiede on paras(iitti-) tiede. Se hakee jatkuvasti muotoaan monitieteisyyden ja
spatiaalisen näkökulman kautta ja maantieteilijänä voit palvella yhteiskuntaa monin eri
tavoin. Valintojen maailma voi tuntua, kuin kävelisit supermarketin pääkäytävää
piinallisen kurniva nälkä vatsassa. Väsymys alkaa painaa, kun tavaraa löytyy
hyllykaupalla ja kotikoneelta löytyvät yliopiston tarjonnan lisäksi JOO-opinnot, UniPid ja
HILMA-verkosto jne, jne.
Sattuipa ostoskoriin mitä hyvänsä, se voi kuitenkin palvella sinua yllättävillä tavoilla.
Työelämää ja työllistymistä eivät sanele yksittäiset kurssivalinnat ja rohkeus kokeilla on
rohkeutta löytää itsensä<3. Jos, ja kun päädyt aikanaan kassan kautta ulos, saatat tuntea
annoskateutta ja jopa katsella valintojasi ja epäillä syökö näillä vittu edes viikkoa…?
Mutta huoli pois!!
Asiantuntijuuden kulta-aikana meitä yleisosaajia ja kriittisen ajattelun tuottajia tarvitaan
yhä kipeämmin, kun tutkimuksen ja tuotannon kentät pirstoutuvat ja yhteiskunnasta
muodostuu hiljalleen ikiliikkuja, jonka toiminnasta yksittäisellä ihmisellä ei voi olla
läheskään kokonaisuutta muistuttavaa kuvaa (PANIC MODE SWITCHED OFF…).
Tiedeuskoisten teknokraattisukupolvien luoma ylikansallinen Spagettimonsteri
(länsimainen postmoderni yhteiskunta) kaipaa tarkastelijoita, joilla on yleismaailmallinen
ote. Siksi monipuolinen tutustuminen eri aloihin on ehdoton maantieteilijän vahvuus. Älä
siis epäröi seurata sydäntäsi ja heilutella käsiä vaikkapa ohjelmoinnin tai antropologian
parissa.
Sanaflexaus sikseen. Muistakaa ottaa opiskelusta kaikki irti ja pelata sitä omaa peliä!
Yliopisto ei ole koulu ja sen antamia mahdollisuuksia tulisi käyttää surutta hyväkseen
kaikin mahdollisin tavoin. Opintopistevaatimukset joo virnistelevät olan takaa, mutta
maantieteilijälle ne ovat vain ohjeellinen tavoite ja tärkeintä on kuunnella itseään<333!!!.
Muuten saattaa vaikka päätyä tekemään kandia viidentenä vuotena (mood kuva1).
Muistakaa, että Mantsalehti kaipaa aina Ö-luokan
(ördäily-) sisältöä ja kaikki omasta mielestään
julkaisukelpoiset jutut vatsaavääntävistä juomaarvoisteluista eroottisiin novelleihin saa lähettää
osoitteeseen ”mantsatoimitus@gmail.com”. Itse
oon fiilaillut luovaa kirjoittamista suorana
terapiamuotona vähemmän kiinnostavien kurssien
lomassa, ja sen huomaa…
Päätoimittaja Aarne suunnistamassa "lipastolla" eli
Linnanmaan valtavalla yhteiskampuksella

Onnea hienosta suorituksesta ja tervetuloa Oulun yliopistoon! Sinut tunnetaan
tulevan opintovuoden aikana uutena opiskelijana, eli fuksina. Se ei tarkoita
haukkua vaan mukavaa ilmausta mantsan uusille tulokkaille. Uskon sen
tarttuvan pian omaankin suuhusi.
Edessäsi on jännittävä syksy täynnä seikkailuja ja muistoja! Saat osallistua
valtavaan määrään tapahtumia, kerhoja ja retkiä. Pääset solmimaan uusia
kaverisuhteita mantsalla ja sen ulkopuolella. Välillä opiskellaan myös ihan niitä
asiallisia juttuja.
Yliopistomaailma ja sen terminologia on valtavan avara. Anna itsellesi aikaa
tutustua lipaston, noppien ja sitsien tarkoituksiin. Kaikki selviää sinulle kyllä
aikanaan vaikka opintojen alussa infomäärä on valtava. Mantsalaisena varmasti
tiedätkin jo, että kartat ovat usein niitä parhaita lähtökohtia tutkimusmatkoille.
Onneksi ne saa nykyään sovelluksina.
Ainiin ja sitten se esittely? Nimeni on
Tomppa ja toimin Atlas-killan
puheenjohtajana. Matkasin Ouluun
alunperin Itä-Helsingistä ja tänne olen nyt
juuttunut, sanan parhaassa mahdollisessa
merkityksessä. Päiväni kuluvat nykyään
seiska- ja kasiluokkalaisten kanssa
maastotöissä Oulun Normaalikoululla,
sillä vielä joskus minusta tulee
toivottavasti aineenopettaja. Atlaksen
hallituksessa puolestaan olemme jälleen
puuhanneet koko vuoden kaikenlaista
jännää killan eteen. Uskon itseasiassa
innokkaimpien teistä aloittavan jo vuoden
vaihteessa itsekin uuden harrastuksen
meillä Atlaksen parissa. Turha jännitys
pois, sillä meidän killan “staff”-puoli on
täynnä uteliasta ja avointa porukkaa.
Kenties sinusta tulee vielä tuleva
kiltavaatteiden suunnitelija tai
mantsalehden toimittaja?

Atlaksen puolesta toivotan sinulle onnea opintoihin ja nähdään syksyllä!
- PJ Tomppa

Maantieteen tutkimusyksikön tervehdys
Hei sinä tuleva maantieteilijä ja moniosaaja!
Mitä suurimmat onnittelut maantieteen opiskelupaikasta minun ja koko
tutkimusyksikön puolesta! Olet läpäissyt tiukan valintaseulan ja olet opinto-oikeutesi
ehdottomasti ansainnut. Maantiede monipuolisena oppiaineena on erinomainen valinta,
kun pyritään löytämään ratkaisuja nykyajan visaisiin ongelmiin niin luonnossa kuin
yhteiskunnallisissa ilmiöissä – ja etenkin niidenrajapinnalla. En lähde tässä kohtaa sen
enempää esittämään maantieteellisen tiedon ja osaamisen tärkeyttä, koska näihin asioihin
tulet törmäämään opintojesi eri vaiheissa. Pidä kuitenkin aina mielessäsi, että
maantieteellä merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Sinulle on tarjolla laaja ja
mielenkiintoinen valikoima maantieteen eri osa-alueiden opintoja. Valittavanasi on myös
monista sivuaineista mantsaa hyvin tukevia opintoja. Sinun odotetaan valmistuvan
luonnontieteiden kandidaatiksi kolmessa vuodessa ja sen jälkeen filosofian maisteriksi
kahdessa vuodessa. Pystyt siihen – luota itseesi. Muista samalla, että opiskelu ei ole
kilpaurheilua, vaikka opinnot urheilun tavoin vaativat pitkäjänteistä sitoutumista alusta
asti, jotta tavoitteet täyttyvät. Tutkinto ja valmistuminen odottavat kyllä horisontissa
määrätietoisen työskentelyn päätteeksi. On tärkeää, että iloitset tämän ”matkan”
suuremmista ja pienemmistäkin huipuista, koska yksittäisiä kuoppia ja laaksoja on
monen tiellä maisteriksi. Toki, jos kuopat ovat
suppakuoppia ja laaksot U-laaksoja, niin pohjalla käyminen ei ole haitaksi. Nauti siis
myös pienistä onnistumisista ja välitavoitteiden saavuttamisesta. ”Torilla tavataan” vasta
noin viiden vuoden kuluttua, mutta sitä ennen voidaan tavata vaikka toorilla. Jos
ihmettelet, mikä tämä toori oikein on,
niin siinäpä oiva kotitehtävä – kun toorilla tavataan, niin minkälaisella kohteella
oikeastaan tavataan?
Yliopisto-opiskelua voidaan pitää raskaana puurtamisena, ja raskas työ vaatii raskaat
huvit. Toivon, ettei opiskelusi olisi rakasta työtä vaan ennemminkin mielekästä uuden
oppimista itsellesi tärkeissä aihekokonaisuuksissa. No, on se opiskelu varmaan välillä
raskastakin, kuten esimerkiksi tietyillä intensiivisillä kursseilla. Lisäksi, jos tehtävät
pääsevät kasautumaan, niin stressi eittämättä lisääntyvät. Monesti hyväksi havaittu tapa
loiventaa kuormituspiikkejä on ennakoida ja suunnitella
opinnot ja muut menot riittävän pitkällä tähtäimellä. Kaikkea yllättävää voi tulla vastaan
(ja tuleekin), mutta minusta vanha viisaus pitää hyvin paikkansa – hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty!

Tässä kohtaa minun on hyvä rohkaista, että saat opintoihisi tukea monelta suunnalta. On
pienryhmäohjaajia, omaopettajia, koulutussuunnittelijoita, tutkinto-ohjelmavastaava ja
monen moista kurssiopettajaa. Kysy rohkeasti apua, se kannattaa.
Ja ne “raskaat huvit”. Niistä ei ehkä kannata todeta kuin se, että sinun on hyvä löytää
itsellesi sopivia keinoja rentoutua ja palautua opintojen lomassa. Meidän kaikkien on
hyvä saada säännöllisesti ajatukset toisaalle mieltä ja kehoa virkistävällä tavalla on se
sitten mukavaa yhdessäoloa ystävien kanssa, koukuttavaan romaaniin uppoutumista tai
samoilu lähimetsässä. Minä itse muun muassa suosin lenkkeilyä ja retkeilyä luonnossa,
vaikka toisinaan huomio kiinnittyy liiankin herkästi erilaisiin luontokohteisiin. Jos voit
opintojesi aikana nauttia esimerkiksi järvimaiseman kauneudesta, ja vain häviävän
hetken ajatella, että onkohan tämä oligotrofinen vai eutrofinen järvi, niin laskisin tämän
asianmukaiseksi ”aivojen nollaamiseksi”. Jotta minulla ei enää olisi mahdollisuuksia
viljellä kuluneita fraaseja, niin käytän lopputilan kehaisemalla maantieteen
tutkimusyksikköä, joka on monella tavalla maailman huipulla. Sen lisäksi, että meidän
mantsa on maailman pohjoisin yliopistollinen maantieteen yksikkö, on
tutkimustoimintamme todettu kansainvälisissä arvioinneissa erittäin korkeatasoiseksi.
Kansainvälistyminen on myös opinnoissa tärkeää ja maantieteen tutkinto-ohjelma
tarjoaa siihen monia hyviä mahdollisuuksia.
Vielä kerran onnittelut ja tervetuloa opiskelemaan merkityksellistä ja kansainväliseen
tutkimukseen perustuvaa maantiedettä!
Jan Hjort
Professori, maantieteen tutkimusyksikön johtaja

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. Yliopistomaantiede ja sen
opiskelu voi tuntua hyvin erilaiselta kuin peruskouluopetuksen maantieto mutta sitä ei
tarvitse säikähtää. Pääset opintojen
aikana syventämään ymmärrystäsi luonnon ja yhteiskunnan ilmiöistä 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 aikana. 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 vapaa-ajan toimintaan. Omaopettaja neuvoo ja ohjaa
sinua erityisesti opintojesi alkuvaiheessa ja auttaa opintojen etenemisessä koko
kandivaiheen ajan.
Meidän maantieteen tutkinto-ohjelma on melko pieni, ja uusia opiskelijoita valitaan
vuosittain noin 45. Pienuuden etuna on, että opiskeluilmapiiri on välitön ja opettajat ja
opiskelijat tulevat nopeasti tutuiksi. Myös muu mantsan henkilökunta auttaa mielellään,
ja koulutussuunnittelijaan voit olla aina yhteydessä, mikäli opinnoissasi jokin askarruttaa.
Oikein paljon tervetuloa, syksyllä nähdään!
Outi Kivelä,
Maantieteen koulutussuunnittelija
outi.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
Läsy - laulukirja sitseille
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

Pienryhmäohjaajat esittäytyvät
Pienryhmänohjaajat (eli PROt) auttavat fuksit (eli teidät, uudet opiskelijat)
yliopistoelämän alkuun. Seuraavat esittäytymiset lukemalla tiedätte jo
vähän, ketkä syksyllä ovat yliopistolla vastassa.

Liina-Lotta Vierikko

Heipäheii! :-)) Mä oon Liina-Lotta eli näin meidän kesken “Liinis”. Olen 3. vuoden
opiskelija, 21-vuotias ja kotoisin Vantaalta. Ouluun päädyin pari vuotta sitten, kun totesin
että miksipäs ei, enkä ole joutunut pettymään. :) Tykkään erityisesti ihmismantsasta, ja
erikoistumisvaihtoehdoista aluekehitys ja -politiikka sekä kulttuurimaantiede kiinnostavat
eniten. Sivuaineiksi oon valinnut sosiologian ja sukupuolentutkimuksen. On
mielenkiintoista yhdistellä sivuaineopinnoissa käsiteltäviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia
kysymyksiä maantieteellisiin ilmiöihin ja näkökulmiin.
Oon myös mukana ainejärjestötoiminnassa
kiltahuonevastaavan tehtävissä. Vilahdan siis aina silloin
tällöin meidän kiltiksellä täyttämässä velvollisuuksiani,
joihin lukeutuu mm. lempparipuuhaani siivoamista (ja
kasviäiteilyä). Tykkään myös liikkua ja ulkoilla, ja välillä
nappaan lenkkipolulle tai pyöräretkelle kameran kaveriksi.
Harrastusten lisäksi tasapainoitan opiskelun- ja
työntäyteistä arkea erilaisten kivojen
opiskelijatapahtumien merkeissä, joista mun lemppareita
ovat kaikenlaiset approt ja tietenkin mantsamökkeily! 8-)

Sara Solastie

Moikku! Oon Solis, oikeelta nimeltä Sara, ja oon yks
Atlaksen PROista tänä vuonna. Tää muikkeli on
Helsingistä Ouluun muuttanut nyt kolmannen vuoden
opiskelija, joka tykkää ruoanlaitosta, luonnosta,
musasta ja sulkapallosta. Mä toimin myös meidän
hallituksessa yhtenä tapahtumavastaavana, joten mua
näkee sit useinkin menoissa mukana. 🥰
Mä oon jo pitkään ollu kiinnostunu
ympäristöstä ja miten kaikki vaikuttaa
siihen. Siksi mun sivuaineet keskittyykin
just ympäristön suojeluun ja
ilmastonmuutokseen sekä pohjoseen
kestävyyteen. Luonnonmantsa on siis se
juttu! Täs kuva musta LuMan
kenttäkurssilla Oulangan
kansallispuistossa!

Aino Haimakainen

"Mä oon Aino. Oon 22v ja
kotoisin Kirkkonummelta
Uudeltamaalta. Oon kiinnostunu
luonnonmantsasta ja sivuaineina
mulla on ilmastonmuutos ja
pohjoinen kestävyys, ja
humanistinen ja
yhteiskuntatieteellinen
ympäristötutkimus.

Tiedekunnat, killat & haalareiden värit
Oulun yliopiston eri alojen opiskelijat tunnistaa
opiskelijahaalareiden värien perusteella mutta alkuun (ja
myöhemminkin) voi olla vaikeaa muistaa niitä ulkoa. Tässä
siispä kätevät taulukot haalaribongauksen tueksi!

Oulun Luonnontieteilijöiden tervehdys
Heipähei!
Suuret onnittelut uuden opiskelupaikkasi johdosta! Uutena maantieteen opiskelijana
liityt omaan ainejärjestöösi Atlas ry:seen joka edustaa maantieteen opiskelijoita,
mutta samalla pääset liittymään myös Oulun Luonnontieteilijöihin. Oulun
Luonnontieteilijät ry eli tuttavallisemmin OLuT ry toimii Oulun yliopiston
luonnontieteellisten ainejärjestöjen kattojärjestönä/-kiltana, tuoden yhteen monen
eri alan opiskelijoita. OLuTiin kuuluvat maantieteen opiskelijoiden eli Atlaksen lisäksi
tietojenkäsittelytieteiden Blanko, biokemistien Histoni, geologian Nikoli, matematiikan
ja fysiikan Sigma-kilta, biologien Syntaksis sekä kemistien eli Valenssi.
OLuTin tärkeimpänä tehtävänä on toimia yhdistäjänä näiden kaikkien ainejärjestöjen
sekä niiden opiskelijoiden välillä, tarkoituksenaan luoda yhteenkuuluvuutta kaikkien
kesken. Myös vastuu opiskelijoiden edunvalvonnasta kuuluu OLuTin tehtävälistaan.
OLuTilla on oma hallitus joka vastaa kattokillan toiminnasta ja joka koostuu jokaisen
ainejärjestön omista OLuT-vastaavista. Hallitus muunmuassa järjestää omia sekä
muiden kattokiltojen kanssa yhteistyössä olevia tapahtumia, esimerkiksi humanistien,
kasvatustieteilijöiden tai teekkareiden kanssa.
Tapahtumia on monenlaisia joista merkittävimmät tapahtumat ovat fuksikisat,
fuksisuunnistus, fuksisitsit, OLuTin futisturnaus sekä pikkujoulut. OLuT on myös
mukana muissa syksyn ja kevään opiskelijatapahtumissa, sekä koko Suomen
luonnontieteilijöiden
yhteisellä
jouluristeilyllä,
joka
kerää
koko
maan
luonnontieteiden opiskelijat yhteiselle risteilylle! Opintojenne alussa jokaiselle fuksille
jaetaan fuksipassi, johon kerätään leimoja esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin
osallistumalla. Leimoja kannattaa kerätä, sillä eniten pisteitä keränneestä fuksista
kruunataan OLuTin vuoden fuksi!
Tänä vuonna Atlasta OLuTissa edustaa Emma Kostama sekä Vilja Männistö. Meiltä
voit kysyä lisää OLuTin toiminnasta sekä saada lisätietoa OLuTin omista
tapahtumista! Haluamme toivottaa sinulle vielä paljon onnea tuleviin opintoihisi!

Iloisin terveisin,
Vilja & Emma (OLuT-vastaavat)

Seuraa OLuTia somessa!
Instagram : olut.ry
Facebook : Oulun Luonnontieteilijät ry
www : olut-ry.fi

Hellurei uudet fuksit – ja erittäin paljon onnea
opiskelupaikasta myös EGEA Oulun puolesta!
Vaikka opiskelijaelämä on suurimalla osalla vasta aivan alkumetreillä, osa teistä on
takuulla ehtinyt jo miettiä sitä, millaisia juttuja toivoisi opiskeluvuosien aikana
kokevansa. Olen myös varma siitä, että monien toivelistalta löytyy sellaisia asioita,
kuten matkustelu, uusien kokemusten sekä tuttavuuksien kerääminen ja
kansainvälisyys. Lucky you, meillä mantsalaisilla on tähän aivan ainutlaatuinen
mahdollisuus!
EGEA eli European Geography Association for students and young geographers, on
Euroopan laajuinen maantieteestä kiinnostuneiden järjestö, johon kuuluu yli 90
jaostoa yli 30 maassa, ja näistä jaostoista yksi on tietenkin EGEA Oulu. Jäsenistölle
näkyvin ja konkreettisin osa EGEAn toimintaa on vaihdot, joiden tarkoituksena on
vierailla toisen EGEA jaoston kotikaupungissa paikallisten opiskelijoiden
majoittamina! Vaihto kestää noin viikon, ja osallistujien määrä riippuu sekä
kiinnostuksesta että vaihtokohteen osallistujien määrästä. Vaihtojen on tarkoitus olla
edullinen tapa päästä keräämään uusia kokemuksia pienellä porukalla: osapuolet
järjestävät vuorollaan vieraille majoituksen, ruoan ja ohjelman vierailun aikana –
vierailijalle jää maksettavaksi siis ainoastaan matkat ja mahdolliset muut ostokset!
Kun liityt EGEA Ouluun, sinun on vaihtojen lisäksi mahdollista osallistua myös muihin
tapahtumiin pitkin vuotta, kuten kongresseihin, lyhyempiin vierailuihin sekä
Suomessa että ulkomailla - halutessasi sinulla on myös mahdollisuus liittyä
varsinaiseen hallitustoimintaan! EGEA Oululla on tulevalle vuodelle suunnitteilla
vaikka minkälaista aktiviteettia ja tapahtumaa Oulussa, Suomen sisällä muiden
jaostojen kanssa, ja tietysti ulkomailla! Pysykäähän siis kuulolla syksyn edetessä ;)
EGEA Oulun hallitus esittäytyy teille kun syksy starttaa kunnolla, ja silloin pääsette
tarkemmin tutustumaan EGEAn toimintaan ja kuulemaan esimerkiksi tulevista
vaihdoista! Siihen asti kannattaa käydä ottamassa seurantaan Instagramissa ja
Facebookissa erityisesti @egeaoulu ja @egea_europe tilit ja käydä lukemassa
egea.eu -sivustolla tarkemmin EGEAn toiminnasta.
Nauttikaa kesän loppumetreistä, nähdään syksyllä! <3
Mari Ala, Atlaksen EGEA-vastaava ja EGEA Oulun contact person

