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Hei te kaikki ihanat uudet fuksipalleroiset! 

Saan olla ensimmäinen virallinen onnittelijanne! On-

neksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta, olet pääs-

syt parhaiden seuraan. Oulun yliopiston maantie-

teen opiskelijat ovat selvästi yliopiston kuuminta 

kamaa. Tämä on todistettu useaan otteeseen muun 

muassa Jodelissa. 

 

Mutta asiaan. Olen siis Jonna ja tämän Oulun yliopis-

ton maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlak-

sen oman lehden, Mantsalehden, päätoimittaja. Tis-

malleen neljä vuotta sitten olin samassa tilanteessa 

kuin tekin. Olin aloittamassa syksyllä maantieteen 

opinnot yliopistossa, omalla kohdallani täysin uu-

dessa ja vieraassa kaupungissa. Miten jännittävää! 

Pääsin muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiini ja 

aloittamaan elämän täysin puhtaalta pöydältä uu-

sien ihmisten parissa. Kliseisesti toteankin tässä vai-

heessa, että nauttikaa jokaisesta hetkestä, sillä ne 

ovat ainutlaatuisia hetkiä, tuntemuksia ja kokemuk-

sia, joita ette välttämättä pääse enää kokemaan tai 

tuntemaan uudestaan.  

 

Tullessani yliopistoon ajattelin tietäväni, mitä tulen 

kohtaamaan ja opiskelemaan. Oikeasti en tiennyt 

yhtään mitään ja se valkeni minulle jo ensimmäisenä 

päivänä. Nyt neljänkään vuoden jälkeen en ole ihan 

varma kaikesta ja kun joku kysyy, mitä minä oikeas-

taan opiskelen, on minun pohdittava, miten kuvaili-

sin opiskeluani ja sitä, mitä maantiede oikeastaan 

on. Pääsykokeisiin valmistautuessani ajattelin, että 

yliopistossa syvennetään lukiossa opiskeltuja asioita. 

Kahden ensimmäisen opiskeluviikon jälkeen olin 

epätoivoinen ja ajattelin, että yliopistomaantiede on 

kamalaa eikä yhtään sellaista, mitä siltä toivoin. En-

simmäisen vuoden aikana vannoin luonnonmaantie-

teen nimeen, kunnes pikku hiljaa käännyin kulttuuri-

maantieteen puolelle viimeistään toisen opiskelu-

vuoden aikana. Tutkimusten kirjoittamisesta ja sy-

vällisestä, moninäkökulmaisesta pohtimisesta tuli 

opintojen parasta antia. Kolmannen opiskeluvuoden 

aikana ymmärsin, että maantiede voi olla juuri sitä, 

mitä haluan sen olevan.  
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Nyt olen aloittelemassa viidettä ja tällä tietoa vii-

meistä opiskeluvuottani. Gradu on syntymävaihees-

sa ja toivottavasti valmis jouluun mennessä. Tulles-

sani yliopistoon katsoin ihaillen kaikkia vanhempia 

opiskelijoita. Viidennen ja kuudennen vuoden opis-

kelijatkin olivat niin aikuisia ja viisaita, että en osan-

nut edes kuvitella olevani joskus samassa roolissa. 

Siitä huolimatta, että opiskeluvuosia on takana jo 

neljä, koen itseni jopa hieman nuoremmaksi kuin 

yliopistoon saapuessani. Luulin olevani niin kovin 

aikuinen ja tietäväni jo kaikesta kaiken, kun muutin 

pois kotoa. Nyt olen tajunnut, miten paljon minulla 

onkaan opittavaa, koettavaa ja nähtävää. Olenko 

niin viisas ja aikuinen, kuin ne viidennen vuoden 

opiskelijat olivat silloin, kun aloitin omat opintoni? 

Todennäköisesti, mutta  heistä tuntui mahdollisesti 

ihan samalta kuin minustakin nyt. Älkää siis pelätkö 

vanhempia opiskelijoita, sillä todennäköisesti emme 

tiedä tästä elämästä juuri enempää kuin tekään.  

 

Mitä olen sitten oppinut yliopistossa? Lukiosta val-

mistuessani osasin valtavan määrän erilaisia yksi-

tyiskohtia ja nippelitietoa, pilkkusääntöjä ja ruotsin 

kielioppia. Nyt en edes muista kaikkia käymiäni 

kursseja. Olen kuitenkin pitkään miettinyt vastausta 

tähän kysymykseen. Mitä olen todella yliopistossa 

oppinut? Vastaukseni on lyhyt ja yksinkertainen. 

Ajattelemaan. Ajattelemaan asioita, ajattelemaan 

syy-seuraussuhteita, ajattelemaan laajasti ja mones-

ta eri näkökulmasta, ajattelemaan alueellisesti. Lis-

taa voisi jatkaa melkein loputtomiin. Olen myös op-

pinut kirjoittamaan tieteellisiä tekstejä ja tutkimuk-

sia, reflektoimaan itseäni, tuntemuksia ja opiskelua-

ni, hankkimaan ja etsimään tietoa, tunnistamaan 

lintuja ja kärpäsiä, käyttämään erilaisia kenttätyö-

menetelmiä ja lukemaan englanniksi. Monet näistä 

saattavat kuulostaa melko pieniltä ja turhilta asioil-

ta, mutta odottakaahan vain sitä tunnetta, kun to-

dellakin hoksaatte, miten lähdeviitteet tulee merkitä 

ja olette saaneet mielestänne aikaan onnistuneen 

tieteellisen tutkimuksen.  

 

Kaiken tämän lisäksi olen oppinut elämään. Klisee 

taas, tiedän. Mutta se on totta. Olen etsinyt itseäni, 

epäillyt itseäni ja saanut aina hetkeksi jostain narus-

ta kiinni, kunnes olen jälleen hukannut sen. Pikku 

hiljaa olen alkanut ymmärtää enemmän itseäni ja 

keksinyt mitä ja millainen olen ja mitä haluan. On 

todella jännittävää, kun oikeasti saa elää ihan omaa 

elämää! 

 

Siispä tiivistetysti teille tähän lopuksi: seuraavat viisi 

tai miten monta vuotta yliopistomaailmassa tulette-

kaan viettämään, tulevat olemaan elämänne antoi-

sinta aikaa. Tulette kohtaamaan paljon erilaisia asi-

oita ja ihmisiä, hyviä ja pahoja, positiivisia ja negatii-

visia. Samalla opitte mistä löytyvät halvimmat irto-

karkit ja että nukkumaan kannattaa mennä ajoissa 

eikä kymmentä vaille kaksi yöllä varsinkaan silloin, 

kun on menossa aamuvuoroon seuraavana päivänä. 

Opitte myös sen, että luentojen skippaaminen on 

liiankin helppoa ja että joskus on mentävä sieltä, 

mistä aita on matalin. Opitte tuntemaan ja arvosta-

maan uusvanhaa ja laadutonta musiikkia ja ymmär-

tämään, että joskus on ihan okei lukea tenttiin viini-

lasillisen kanssa. Olkaa avoimia kaikelle ja antakaa 

aina mahdollisuus; niin opinnoille kuin kaikelle 

muullekin elämässänne. Olkaa rohkeita ja opetelkaa 

avaamaan suunne ja kertomaan oman mielipiteen-

ne. Ja kaiken tämän keskellä, muistakaa pitää haus-

kaa! Nähdäänpä siis viimeistään fuksiaisissa! 

 

Kiitos, anteeksi ja tervetuloa, 

 

Jonna Löfhjelm 

Mantsalehden päätoimittaja, sokerihiiri & Harry 

Potter -fani 
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Hyvät maantieteen fuksit 

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan maantiedettä 

Oulun yliopistoon, sijainniltaan maailman pohjoi-

simpaan alan tutkimusyksikköön.  

 

Karsinta oli hyvin tiukka, sillä vain noin joka viides 

pääsykokeisiin osallistuneista tuli valituksi.  Ahke-

rointi lukiossa ja osaaminen pääsykokeessa on nyt 

palkittu. Eipä uutteruutta kannata unohtaa jatkossa-

kaan. Tiukka karsinta merkitsee myös, että olette 

hyvin motivoituneita maantieteen opiskelijoita. 

Maantieteen tutkimusyksikköön ei niin sanotusti 

kävellä sisään, vaan osaamista vaaditaan! 

Osa teistä on kirjoittanut sähköisen lukion yo-

kokeen, osa ei. Sähköisiin kirjoituksiin liittyen yksi-

kössä onkin menossa tutkimushankkeita.  

 

Opetuksen organisointi eri osapuolten kesken, en-

simmäisen vuoden opiskelijat ja tutkimusyksikön 

henkilökunta, on toiminut viime vuosina saumatto-

masti. Jo ensimmäisen vuotena pääsette kuuntele-

maan kaikkien eri alojen professoreiden luentoja. 

Käytäntö ei ole aivan tyypillinen yliopiston eri yksi-

köissä, mutta käytäntö helpottanee teitä myös valit-

semaan oman suuntautumisen jatkossa. 

Ensimmäinen tutkinto, jonka suoritatte, on LuK-

tutkinto. Viimeisten kuuden vuoden aikana kaikki 

opiskelemaan hyväksytyt ovat suorittaneet LuK-

tutkinnon. Aikamoinen saavutus kaiken kaikkiaan!  

LuK-tutkinnon suorittaminen vie kolme vuotta, FM-

tutkinto kaksi. Joku teistä saattaa ainakin salaa haa-

veilla jo nyt tohtorin tutkinnon suorittamisesta, se-

kin onnistuu aikanaan. 

Ensimmäisen vuoden opintojen eteneminen käy-

dään läpi Orientaatioviikolla. Ne helpottavat maan-

tieteen pääaineopintojen suunnittelua ja aloitusvai-

hetta. 

 

Sivuainevalintojen osalta tutkimusyksikkö on mah-

dollisuuksiltaan ja joustavuudeltaan eturintamassa 

kaikista yliopiston yksiköistä. Maantieteilijöiden tut-

kintotodistuksissa on kautta aikojen ollut arviolta 

noin 80 eri sivuainetta. Heti ensimmäisinä päivinä 

tai viikkoina pääsettekin pohtimaan sivuainevalinto-

ja.  

Sivuaineiden valintaa kannattaa harkita tarkasti. 

Kuuntele ja pohdi opiskelukavereiden valintoja ja 

neuvoja, mutta päätä itse! Opiskelu maantieteen 

tutkimusyksikössä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, 

mutta myös opiskelijoiden henkilökohtaista vastuu-

ta omien opintojen suunnittelusta ja suorittamises-

ta. Mieti mikä sinua kiinnostaa oikeasti ’isona’, ja 

tee valintasi rohkeasti sen mukaan. 

Maantieteen opiskelijoiden on myös mahdollisuus 

hakea harjoittelupaikkaa. Suositeltava ajankohta 

harjoittelulle on neljäs vuosi.  
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Vuodesta 2010 lähtien maantieteessä on ollut vain 

yksi tutkinto-ohjelma ja viisi eri maantieteen erikois-

tumisalaa. Ne ovat aluekehitys ja aluepolitiikka, 

geoinformatiikka, kulttuurimaantiede, luonnon-

maantiede sekä matkailumaantiede.  Lisäksi omana 

linjana on aineenopettajan vaihtoehto. Opetus on 

järjestetty siten, että oman erikoistumisalan lisäksi 

pääsette tutustumaan muihinkin maantieteen aloi-

hin.  

  

Oulun yliopisto on profiililtaan tiedeyliopisto ope-

tuksen perustuessa hyvin suurelta osin kunkin 

opettajan omakohtaisiin tutkimuksiin. Tiedeyliopis-

ton yksikkönä tulemme esittelemään tutkijoiden 

tekemiä tutkimuksia aiempaa enemmän.  

Periaate, että ’kysyvä ei tieltä eksy’, on syytä pitää 

mielessä. Kynnys kenenkään opetukseen tai opinto-

neuvostaan osallistuvien ovella ei ole korkea! Muis-

takaa se. Huhuilla on tapana kasvaa ja asiat muuttu-

vat pahimmillaan lähes päinvastaisiksi. Yksikön joh-

tajana olen käytettävissä kaikissa opintoihin liittyvis-

sä tilanteissa aina. 

 

Kansainvälisyyteen kannattaa suhtautua alusta alka-

en myönteisesti, uusia uria tarjoavana mahdollisuu-

tena, jopa välttämättömyytenä. Viime vuosina meil-

tä ulkomaille vaihtoon meneviä maantieteen opis-

kelijoita on ollut keskimäärin 7-12 vuodessa, tulijoi-

den määrän ollessa samaa suuruusluokkaa. Vuonna 

2014 alkanut kaksoistutkintojärjestelmä, Double 

Degree, mahdollistaa FM- tutkinnon saamisen sekä 

Saksasta että Oulusta. 

Palaute opiskelijavaihdosta on ollut positiivista sekä 

lähtijöiden että tulijoiden osalta. Maantieteen tutki-

musyksikössä on vajaa 20 omaa kohdetta, mutta 

osana Oulun yliopiston vaihtojärjestelmää yli 100 

kohdetta eri puolille maailmaa. Maailma on siis 

avoin.  

Opiskelijajärjestö Atlaksen toimintaan osallistumi-

nen heti alusta alkaen on teille paitsi erittäin tärkeä-

tä, myös hyödyllistä ja tietysti hauskaaJ Atlaksen 

jäsenet ottavat teidät lämpimästi vastaan järjestäen 

erilaisia tapahtumia heti opintojen alussa ja myö-

hempinä vuosina. Ottakaa koppi vastaan ja osallistu-

kaa aktiivisesti sen toimintaan!  Atlas on ottanut 

myös vaihto-opiskelijat hienolla tavalla vastaan, 

osaksi opiskelijayhteisöä. Siitä lämmin kiitos Atlak-

selle koko henkilökunnan puolesta!  

 

Tulemme tekemään maantieteen tutkimusyksikössä 

kaikkemme, jotta oma tieteenalamme, maantiede, 

avautuu teille kaikille mahdollisimman laajasti. 

Maantieteen opiskelu on kiehtovaa, valinnanmah-

dollisuuksia on useita sekä maantieteessä että sivu-

aineissa.  Kansainväliset mahdollisuudet vain koris-

tavat kakkua. Olen varma, että Te jokainen tulette 

löytämään oman kotipesänne maantieteen alalta. 

 

Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä ja siihen 

kiinteästi liittyvää opiskelijaelämää!  Useasti kuulee 

sanottavan, että yliopisto-opiskelu olisi elämän pa-

rasta aikaa. Oletan näin olevan teidänkin osaltanne. 

 

Jarmo Rusanen 

Professori, maantieteen tutkimusyksikön johtaja 
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Hei maantieteen uusi opiskelija 2017  

Heti alkuun onnittelut siitä, että olet valinnut erin-

omaisen alan. Maantiede mahdollistaa monipuoli-

sen osaamisen niin taitojen kuin tietojenkin saralla. 

Opit katsomaan maailmaa useista eri näkökulmista 

ja ymmärtämään, miten erilaiset asiat ja näkökul-

mat linkittyvät toisiinsa. Uskonkin, että maantiede 

on tulevaisuuden ala. Tämä johtuu ennen muuta 

siitä joustavuudesta, jonka maantiede mahdollis-

taa. Monet mielenkiintoiset sivuaineet luovat opin-

tojen kokonaisuudesta hyvän ja hyödyllisen tietoai-

neiston tulevaisuuden haasteita ajatellessa. Mieles-

täni maantieteilijän paras (ja samalla huonoin) puo-

li on se, että maantieteilijällä on laaja käsitys mo-

nesta asiasta ja siksi maantieteilijä useimmiten ky-

kenee ymmärtämään asioista useita eri puolia. Työ-

elämässä maantieteilijät ovat haluttuja juuri moni-

puolisuuden takia. Omaa osaamistaan voi laajentaa 

sivuaineilla, jotka minun mielestäni kannattaa valita 

ennen kaikkea oman kiinnostuksen mukaan. Sivuai-

neet antavat mahdollisuuden perehtyä juuri niihin 

asioihin, joista olet erityisen kiinnostunut – oli se 

sitten ympäristö, kulttuuri, yhteiskunta, kielet tai 

kaikki edellä mainittu.  

 

Ja haluan varoittaa, opintojen alku on maantieteellä 

vauhdikas. Syksy alkaa tiiviillä yliopistoon ja yliopis-

to-opiskeluun tutustumisella, maantieteen opinnot 

ja englanninkielen kurssin starttaavat nopeasti syys-

kuussa käyntiin.  Tarkoituksena ei ole uuvuttaa si-

nua vaan auttaa sinut jouhevasti opintojen alkuun. 

Sinulla kuitenkin voi olla muitakin muutoksia elä-

mässäsi samaan aikaan. Olet ehkä muuttanut vasta 

Ouluun ja ensimmäistä kertaa omillesi. Neuvoni 

tässä tilanteessa on, että anna itsellesi aikaa. Kaik-

kea ei tarvitse oppia heti, kaikkia järjestelmiä ei tar-

vitse muistaa eikä kaikkia sivuaineita päättää. Kai-

kista asioista voidaan keskustella myöhemminkin. 

Ja ihan alusta asti on hyvä muistaa, että aina voi 

kysyä. Joskus voi tuntua, että maantieteen henkilö-

kuntaa voi olla vaikea lähestyä. Silloin vanhemmat 

opiskelijat ja etenkin pienryhmäohjaajat ovat suu-

reksi avuksi. Henkilökuntakin auttaa kyllä mielel-

lään, vaikka professori pelottavalta titteliltä kuulos-

taisikin. 

 

Jos uuden alku vähä hirvittää, haluan kertoa, että 

meidän yksikkömme on aika pieni. Uusia opiskeli-

joita aloittaa vuosittain noin 35. Kaiken kaikkiaan 

meillä on noin 250 opiskelijaa ja noin 40 henkilö-

kuntaan kuuluvaa. Meillä on hyvä yhteishenki ja 

vanhempiinkin opiskelijoihin on helppo tutustua. 

Oulu on juuri sopivankokoinen paikkakunta opin-

noille ja uuden elämänvaiheen alkuun. Kaupunki on 

sopivan suuri, mutta sopivan pieni. Ja jos alkaa tun-

tua, että Oulu alkaa kyllästyttää, aina voi lähteä 

vaihtoon ulkomaille. Maantieteellä siihen on hyvät 

mahdollisuudet ja ulkomailla suoritetut opinnot 

saadaan soljuvasti mukaan myös tutkintoon. 

 

Tervetuloa siis minunkin puolestani. Ja nähdään 

syksyllä! 

 

Katri Suorsa 

Maantieteen tutkinto-ohjelman koulutussuunnitte-

lija ja Erasmus-koordinaattori 

e-mail: katri.suorsa@oulu.fi 
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SANASTO - tekstin ymmärrettävyyden avuksi! 

Opiskelijoille suunnatut palvelut rakastavat lyhen-

teitä, joten kirjainpläjäysten kuten PSOAS ja YTHS 

opettelu tulee fuksille tutuksi syksyn myötä. Muuta-

ma näistä naamalihaksia treenaavista nimikkeistä 

keskittyy kuitenkin yksinomaan opiskelijan etujen 

toteutumisen ja maksimaalisen viihtyvyyden takaa-

miseen. Täten otamme nyt tiukan takakenon, ja tu-

tustumme syksyllä teille fukseille itse itsensä 

esittäytyvien järjestöihin etukäteisesti. 

 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vaikuttaa 

Oulussa nimikkeellä OYY (yllätys pyllätys, sanoista 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta!). Ylioppilaskuntien 

toiminta saattaa olla tuttua koulutusleikkausten 

puinnista - julkaistaan kannanottoja tai järjestetään 

mielenosoituksia. Pointtina ylioppiskunnilla on siis 

valvoa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista suu-

remmalla skaalalla. OYY:n edustajistoon porukkaa 

valitaan vaaleilla, joista taas valitaan organisaation 

hallitus. Ehkäpä helpoin tapa päästä OYY:n toimin-

taan mukaan on kuitenkin jaostojen ja valiokuntien 

kautta - näissä käsitellään niin koulutus- ja sosiaali-

politiikkaa, ympäristöasioita, kulttuuria ja kansain-

välisyyttä. Lisää tietoa löytyy > oyy.fi 

 Maantiede lukeutuu Oulussa luonnontieteel-

listen alojen joukkoon, joiden kattokiltana toimii 

hassunhauskasti nimetty OLuT  (Oulun luonnontie-

teilijät) ry! Meitin lisäksi killan alaisuudesta löytyy 

geologeja, biologeja, kemistejä, biokemistejä, mate-

maatikkoja ja fyysikkoja sekä tietojenkäsittelijöitä. 

OLuT:n toiminta keskittyy tuomaan kattokillan alai-

sia opiskelijoita yhteen - bileillä, retkillä ja urheilulla 

(trust me, jalkapallon vakavuus tulee tutuksi). 

Mutta jos OLuT on kattokilta, mikä p*rkele on Atlas 

ry?? 

 Atlas ry on vuonna 1985 perustettu oululais-

ten maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Atlak-

seen voitte liittyä lukuvuoden alkaessa. Meidän ai-

nejärjestö, tietenkin, valvoo mantsalaisten etuja ja 

järkkäilee vaikka ja mitä tapahtumia! Esimerkiksi 

lukuvuoden 2016-2017 aikana käytiin Tromssassa & 

Kilpisjärvellä excursiolla, tutustuttiin yhdessä 

PSMS:n kanssa mantsalaisten työllistymiseen Oulun 

kaupungille, katsottiin joka kuukausi yhdessä laa-

tuelokuvia kuten High school musical, käytiin yhdes-

sä mantsan laitoksen henkilökunnan kanssa läpi 

opetuksen ja toiminnan toimivuutta palautepäiväs-

sä, juhlittiin edellämainittujen kanssa pikkujoulua, 

kutsuttiin itse itsemme arkkitehtien tykö sauno-

maan... Atlaksen toiminta tulee teille kyllä tutuksi, 

mutta mainostetaanpas vielä että meidän kiltahuo-

neella ei kahvista tarvi maksaa <3  

 P.S  Laittakaas kalenteriin muistiin päivät 29.9-

1.10, silloin ei parane olla muuta puuhaa! 
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Hei ja tervetuloa mantsalle Ouluun! 

  

Lämpimät onnittelut mantsalle pääsystä! Oot kyllä valinnu alasi hyvin! Toivottavasti sun kesä on mennyt 

kivasti, sillä lisää kivaa on taatusti luvassa, vaikka kesä päättyisikin. Tämän tekstin takana on neljä huippua 

pienryhmäohjaajaa (eli PROta) ja meidän tehtävä on varmistaa sun opintojen helppo, sujuva ja huikean 

hauska aloitus sekä tietenkin tutustuminen yliopistoelämään. 

Jokainen meistä neljästä PROsta aloittaa kolmannen vuotensa mantsalla ja vuosi vuodelta tää on vaan 

mahtavampaa! Jotta saisit jonkinlaisen kuvan siitä, millaisiin tyyppeihin törmäät heti syyskuun ekana päi-

vänä, niin vastattiin jokainen muutamaan erittäin kimuranttiin kysymykseen. Ja messissä on myös kuvat, 

olkaat hyvä: 

Pienryhmäohjaajien esittäytyminen 

 

Nimi: Jonna (tottelen myös nimiä Jone ja Jones) 

Ikä: 23 

Kotipaikkakunta: Jyväskylä 

Suuntautuminen/sivuaineet: kulttuurimaantieteen aineen-

opettaja, biologia ja ympäristönsuojelu 

Kiltiskahvi vai -tee: ehdottomasti tee 

Mikä on erikoisin taitosi: edellisenä vappuna opin beerbongaa-

maan vasemmalla kädellä 

Miksi mantsa: kaikki mantsaan liittyvä on kiinnostanut niin kau-

an kuin muistan 

Mikä on lempipaikkasi Oulussa: aurinkoinen Nallikari 

Mikä supersankari olisit: tämä on kyllä hankala..varmaan Aku 

Ankasta Taikaviitta 

Osaatko kärrynpyörän: joskus kauan sitten 

Osaatko lentää: tämä olis kyllä todennäköisempää supersankari-

na 

Mitä odotuksia/tavoitteita on seuraavalta lukuvuodelta: Tutus-

tuminen taas uusiin tyyppeihin heti lukuvuoden alussa! Kandi 

pakettiin ja pedagogisten aloittaminen.  
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Nimi: Philippe, lempinimi fele 

Ikä: 24 

Kotipaikkakunta: Espoo 

Suuntautuminen/sivuaineet: Luonnonmaantiede

(AO=aineenopettaja), biologia, geologia 

Kiltiskahvi vai -tee: Vaihtelee, yleensä tee  

Mikä on erikoisin taitosi: Osaan luetella Kampin keskuksen kaikki 

liikkeet 

Miksi mantsa: Luonnontieteet ja luonto ylipäätään on ollut pitkään 

mielenkiinnon kohde jo pienestä pitäen. Kuitenkin maantieteestä 

kiinnostuminen varsinaisesti tuli lukiossa, jossa opettaja oli huikea! 

Opettajani sai minut rohkaistumaan, että miksi ei voisi hakea maan-

tiedettä lukemaan ja siinä lomassa biologiaa ja näin ollen maantie-

dettä lähdin lukemaan. 

Mikä on lempipaikkasi Oulussa: Aamuinen karinkannan ranta 

Mikä supersankari olisit: Superman 

Osaatko kärrynpyörän: En tällä hetkellä joskus osannu, mutta kar-

hunpyörä sujuu. 

Osaatko lentää: Unissa välillä. 

Mitä odotuksia/tavoitteita on seuraavalta lukuvuodelta: Tavoitteina olisi saada kandityö nyt syksyllä pois alta, muuten tavoittei-

na olisi saada käytyä pois kursseja ja edetä opinnoissa. Odotuksia tälle vuodelle mahtuu paljon, edellä mainitsema kandityö ja 

keväällä alkavat pedagogiset opinnot ja pro-hommat ovat jo kerrassaa mielenkiintoisia ja haastavia. Odotan innolla alkavaa 

lukuvuotta.  

  

Nimi: Janne 

Ikä: 22 

Kotipaikkakunta: Hämeenlinna 

Suuntautuminen/sivuaineet: Alueke-

hitys ja -politiikka, valtio-oppi, sosio-

logia, tulevaisuudentutkimus 

Kiltiskahvi vai -tee: Kahvi 

Mikä on erikoisin taitosi: Оsaan si-

joittaa kaikki Suomen valtatiet kartal-

le 

Miksi mantsa: Koska maantiede yhdistää yhteiskunnalliset asiat sekä ympäristöön että alueellisuuteen mielenkiintoisella tavalla 

Mikä on lempipaikkasi Oulussa: Heinäpää 

Mikä supersankari olisit: Captain Hindsight 

Osaatko kärrynpyörän: Joo. Vaikkei se varmasti kovin paljoa kärrynpyörältä näyttäisi 

Osaatko lentää: En :( osaisinpa 

Mitä odotuksia/tavoitteita on seuraavalta lukuvuodelta: Syksyllä lähinnä pienryhmäohjaushommia ja kiltiskahvin juontia, ke-

vään optimistinen tavoite on saada kandi pakettiin 
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Nimi: Taru  

Ikä: 23 

Kotipaikkakunta: Inari 

Suuntautuminen/sivuaineet: Luonnonmantsa, 

biologia ja ympäristönsuojelu 

Kiltiskahvi vai -tee: Kahvi. Tai tee. 

Mikä on erikoisin taitosi: Syömisen jalo taito 

Miksi mantsa: Minut aivopestiin opiskelemaan 

yliopistossa, ja mantsassa yhistyy ympäristö, 

luonto ja maailma, mitkä kaikki kiinnostaa 

Mikä on lempipaikkasi Oulussa: Torinranta 

Mikä supersankari olisit: Peräsmies 

Osaatko kärrynpyörän: En varmaan. Vois kokeil-

la. 

Osaatko lentää: Baarista pihalle kyllä. 

Mitä odotuksia/tavoitteita on seuraavalta luku-

vuodelta: Uusiin ihmisiin tutustuminen pro-

hommien merkeissä, kandintyön kirjottaminen 

(aiheideoita otetaan vastaan!:D) ja vaihto jossain päin Eurooppaa keväällä! 

 

Pienryhmäohjaajien vinkkejä ja terveisiä opiskeluiden aloittamiseen 

Maantieteen opiskelu yliopistolla (lipastolla) eroaa lukio-opinnoista kuin yö päivästä, mutta ei kannata 

säikähtää vastuun määrää omista opinnoistaan, vaan ennemminkin ilahtua suuresta valinnanvapaudesta. 

Mantsalainenhan voi opiskella sivuaineena melkein mitä vaan, rajoja ei tunneta. Ensimmäisenä vuotena ei 

opinnoista kannata ottaa liikaa ressiä, sillä kaikilla fukseilla (ekan vuoden opiskelija) eka vuosi kulkee sa-

maa rataa ja opiskellaan johdantokursseja mantsan eri osa-alueista. Sivuaineistakaan ei kannata kantaa 

huolta, sillä ekana vuonna on tarkoitus tutustua kaikkeen mielenkiintoiseen. Ajan kanssa sitten näet, mi-

hin haluat suuntautua.  

Meidän tiivis poppoomme Atlas, eli mantsalaisten ainejärjestö, on paras tuki ja turva läpi näiden viiden 

(tai useamman) yliopistovuoden. Yliopiston ja Atlaksen järjestämiä erilaisia tapahtumia kannattaa odottaa 

innolla. Jo syyslukukauden alussa järjestetään Atlaksen omat fuksiaiset, joissa te fuksit pääsette tekemään 

kaikkea jännää ja vanhemmat opiskelijat kaikkea vielä jännempää. Erinomainen tilaisuus tutustua omien 

fuksitovereiden lisäksi myös vanhempiin mantsalaisiin. Kaikista näistä fuksivuoden alun tapahtumista ja 

pirskeistä tiedotetaan kyllä, ettet vain missaa mitään. 

Yliopistolla opiskellessa on mainio tilaisuus tarttua kansainvälisyyteen, johon mantsa on paras lähtökohta. 

Maailmalle on lukuisia erilaisia reittejä opiskelun ja työn kautta ja näistä saat paljon infoa fuksivuonna. 

Oulun osasto Euroopan nuorten maantieteilijöiden yhdistyksessä (Egea) järjestää tilaisuuksia päästä ulko-

maille ja toisaalta päästä mukaan kansainväliseen yhteistyöhön ihan täällä Oulussakin. 
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 Tähän loppuun kokosimme pienen infopläjäyksen kaikesta tarpeellisesta, mitä olisi syytä muistaa heti opintojen 

alettua tai jopa jo ennen sitä: 

1. Muista ottaa opiskelupaikka vastaan ja maksaa lukuvuosimaksu Oulun yliopistoon. 

2. Tilaa opiskelijakortti, jotta kaikki mahdolliset edut ovat heti käden ulottuvilla (tärkein on ruokailu yliopistolla hin-

taan 2,60). Opiskelijakortti kannattaa tilata heti, kun opiskelupaikka on otettu vastaan, sillä syksyllä niiden tilaukses-

sa on ruuhkaa! 

3. Asuminen kannattaa hoitaa kuntoon eli hommaa kämppä! Yliopiston lähellä on paljon opiskelija-asuntoja Linnan-

maalla ja Kaijonharjussa. Muuallakin Oulussa asuntotarjonta on monipuolista, vilkaiseppa nämä: PSOAS, Sivakka, 

SATO, OVV ja yksityiset. 

4. Ole paikalla heti, kun koulu alkaa eli 1.9.2017, koska tällöin olet ajan hermoilla ja pääset hyvin alkuun! Löydät 

meidät spottaamalla viininpunaiset haalarit. 

5.. Käy PRO-kerroilla! Sieltä saat avaimet elämään yliopistolla ja opit kulkemaan tässä sokkeloisessa labyrintissa. 

Meidän PROiden kanssa on mahdollista tutustua myös  Oulun kaupunkiin. 

6. Kannatamme Atlaksen kiltahuoneella eli kiltiksellä vierailua niin usein kuin mahdollista, siellä siellä kuulet kaikki 

pa*kimmat jutut ja tutustut muihin mantsalaisiin helpoiten! Kannattaa myös tuoda oma muki kiltikselle. 

  

Me PROt pyritään tekemään sun fuksivuodesta ikimuistoinen ja mahdollisimman sujuva, mutta jos kysymyksiä pul-

pahtelee mieleen jo tässä kesän aikana, niin lähetä ne meille s-postiin jonnak.hanninen@gmail.com niin me vastail-

laan parhaamme mukaan! 

Pidemmittä puheitta tervetuloa mantsalle ja nähdään syyskuussa! 

Heipä hei uudet fuksit! 

Aluksi suuret onnittelut opiskelupaikasta Oulun mantsalla ja tervetuloa mukavaan joukkoomme. Tulette varmasti 

jokainen kotiutumaan tänne loistavasti, sillä sekä Oulu kaupunkina, yliopisto opinahjona että maantiede alana ovat 

kaikki mahtavia vaihtoehtoja ja avaavat monenlaisia ovia elämässä eteenpäin pääsemiseksi. Meidän oma ainejärjes-

tö Atlas on avainasemassa saamassa jokaisen tuntemaan olonsa osaksi yhtä suurta mantsaperhettä.  

Mä oon jo 4. (apua mihin aika on mennyt??) vuoden opiskelija, mutta tuntuu kuin omasta fuksisyksystä olisi vain 

hetki aikaa. Aluksi varmasti jokainen uusi opiskelija tuntee olevansa vähän pihalla, mutta tosi nopeasti saa kyllä ju-

tun juonesta kiinni. Kannattaa olla itse aktiivinen, lähteä avoimin mielin mukaan kaikkiin tekemisiin, sekä kysellä ja 

selvitellä jos jokin askarruttaa mieltä. Omasta fuksisyksystä jäivät parhaiten mieleen mahtavat tapahtumat, kuten 

fuksiaiset ja fuksisuunnistus. Osallistukaa ehdottomasti ainakin näihin! 

Teidän omat pienryhmäohjaajat ovat kultaakin kalliimpia, joten muistakaa hyödyntää heidän ammattitaitoaan kai-

ken teitä mietityttävän suhteen. Itse olin viime vuonna pienryhmäohjaajana, ja tänä vuonna siis fuksivastaavana, 

joten muakin saa tulla nykäisemään hihasta tai pommittaa sähköposteilla jos on kysyttävää. Tuun olemaan teidän 

tapahtumissa ja muissa jutuissa aktiivisesti mukana, joten tullaan varmasti tapaamaan jo pian! 

Ei muuta kuin tervetuloa ja tsemppiä!  

Terkuin fuksivastaavanne, 

 Juulia Jalava (juulia.jalava@hotmail.fi) 

Fuksivastaavan tervehdys 
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Rita, Puheenjohtaja Känk (Tiia), Vpj ja Mantsaleh-

den toimittaja 

Salli, Sihteeri ja Mantsaleh-

den toimittaja 

Arttu, Taloudenhoitaja 

Juulia, Sopo & Fuksivastaava Matti, Tiedotusvastaava Antti, Kopo Janne, Jäsenvastaava 

Jemma, Tapahtumavastaava Aleksi, Tapahtumavastaava Eelis ja Antti, Tapahtumavas-

taavat 
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Elina, Egea-vastaava Kristel, PSMS-vastaava Perttu, Emäntä 

Elina, Loimuvastaava Sami-Heikki, Urheiluvastaava Maija-Leena, Ympäristö– ja 

Loimuvastaava 

Samuli, Kulttuurivastaava 

Jonna, Mantsalehden pää-

toimittaja 
Sonja, Graafikko Suvi, OLuT-vastaava Harri, OLuT-vastaava 

Okko, Webmaster 
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Tervehdys, fuksi vuosimallia 2017! 

 

Tämän olet varmaan muutaman kerran jo kuullutkin, 

mutta kerran vielä: onnittelut opiskelupaikastasi! Syksyllä 

alkaa uusi ja jännä luku elämässäsi, ja haluan toivottaa 

sinut tervetulleeksi opiskelijaelämään ja sitä myötä mu-

kaan Oulun Luonnontieteilijöiden toimintaan. 

Oulun Luonnontieteilijät ry eli tuttavallisemmin ja hupai-

sammin OLuT on kattojärjestö luonnontieteiden opiskeli-

joiden ainejärjestöille. OLuT:n jäsenkiltoja on seitsemän 

– Atlaksen lisäksi on Blanko tietojenkäsittelijöille, Histoni 

biokemisteille, Nikoli geologeille, Sigma matemaatikoille 

sekä fyysikoille, Syntaksis biologeille ja Valenssi kemis-

teille. Liittymällä Atlakseen olet siis kätevästi myös 

OLuT:n jäsen ilman sen kummempia ylimääräisiä kikkai-

luja. 

Tehtävämme on toimia yhdyssiteenä näiden eri alojen 

opiskelijoiden välillä ja edistää yhteenkuuluvuutta sekä 

huolehtia luonnontieteiden opiskelijoiden hyvinvoinnista 

ja edunvalvonnasta. Tehtävät ovat siis paljolti samoja 

kuin jäsenkilloillakin, porukka vain on isompi ja kirjavam-

pi. Jokaisella jäsenkillalla on myös omat edustajansa 

OLuT:n hallituksessa. Atlaksen OLuT-vastaavat, Suvi Kor-

kala ja Harri Kiviniitty, tulevat varmasti ainakin tutuksi 

syksyllä. 

Lukukauden alussa järjestämme useammankin fukseille 

suunnatun tapahtuman, joten tylsää ei tule olemaan: 

Fuksikisoissa 5.9. sekä Fuksisuunnistuksessa 12.9. pääset 

leikkimielisesti kisaamaan porukalla ja Fuksisitseillä 4.10. 

pääset tutustumaan sitseihin, noihin akateemisiin pöytä-

juhliin omine sääntöineen ja tapoineen. 

Monenmoista muutakin jännää on toki luvassa esimer-

kiksi futisturnauksen, ekskursion ja alumni-illan muodos-

sa – unohtamatta perinteistä luonnontieteilijöiden joulu-

risteilyä, jonne järjestämme kyydityksen. Fuksivuoden 

ajaksi saat itsellesi myös fuksipassin, johon saa kerättyä 

pisteitä käymällä tapahtumissa ja olemalla aktiivinen. 

Ahkerimmin fuksipassiin nimmareita keränneet palkitaan 

vappuna, minkä lisäksi Vuoden fuksi saa luonnollisesti 

runsain mitoin mainetta ja kunniaa. 

En jaarittele tämän pitempään tällä erää, jotta pääset 

nauttimaan seuraavistakin artikkeleista. Ota kaikki ilo irti 

fuksivuodestasi, ole aktiivinen ja nauti siitä, että kaikki on 

uutta ja vierasta. Pidä mielessäsi, että opiskelijaelämä on 

opintojen lisäksi myös uusien ystävien löytämistä ja 

hauskanpitoa. Nähdään syksyllä! 

 

PS. Ennen syksyä voit käydä jo tutustumassa meihin 

nettisivuillamme (www.olut-ry.fi), Facebookissa 

(www.facebook.com/OLuT.ry) ja Instagramissa 

(www.instagram.com/olut.ry/). 

 

Toni Sandvik 

Puheenjohtaja 

Oulun Luonnontieteilijät ry 
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Esittelyssä Pohjois-Suomen 

Maantieteellinen Seura 
Hei tuleva maantieteilijä, onnittelut hienosta valin-

nasta! 

 

Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura, tuttavalli-

semmin PSMS on jo vuodesta 1963 toiminut pohjoi-

sen maantieteilijöitä yhdistävänä verkostona. Vuo-

rovaikutus, yhteisöllisyys ja maantieteellisen osaa-

misen tunnettavuuden edistäminen ovat seuran yk-

kösprioriteetteja, johon julkaisutoiminta, keskuste-

lutilaisuudet ja retket eli ekskursiot tähtäävät. 

PSMS:lla ja Oulun yliopiston maantieteen opiskeli-

joiden ainejärjestö Atlaksella on pitkä yhteinen his-

toria, sillä Atlas toimi 20 vuotta seuran alajaostona. 

Vuonna 2008 tapahtunut ero oli sivistynyt, osapuo-

let säilyivät ystävinä ja yhteistyö on ollut menestyk-

sekästä.  

 

Opiskelijan kannalta PSMS:n kenties näkyvintä toi-

mintaa ovat ekskursiot, joita seura järjestää ainakin 

yhden lukukaudessa. Korkeintaan päivän mittaiset 

vierailut kohdistuvat maantieteilijöitä kiinnostaviin 

kohteisiin Oulussa tai muualla Pohjois-Suomessa ja 

luonteeltaan ne ovat usein asiapitoisempia, kuin 

ainejärjestöjen retket. Etenkin Atlaksen kanssa yh-

teistyössä järjestetyt työpaikkaekskursiot ovat viime 

vuosina olleet erittäin suosittuja. Olemme tutustu-

neet muun muassa Rambollin, Luonnonvarakeskuk-

sen ja Oulun kaupungin toimintaan sekä siellä työs-

kentelevien maantieteilijöiden työtehtäviin. Mah-

dollisten uravaihtoehtojen selkiytymisen lisäksi eks-

kut tarjoavat loistavan mahdollisuuden tutustua eri 

vuosikurssien opiskelijoihin ja tohtorikoulutettaviin.  

 

Ekskujen lisäksi seura järjestää keskustelutilaisuuk-

sia ja julkaisee kahta tieteellistä sarjaa. Ajankohtai-

siin, maantieteilijöitä kiinnostaviin aiheisiin paneu-

tuvat tilaisuudet tarjoavat mielenkiintoisia näke-

myksiä maantieteen tutkimukseen. Vaihtuvalla pää-

teemalla vuosittain julkaistava Nordia Yearbook on 

pohjoissuomalaisten maantieteilijöiden tuottama 

artikkelikokoelma, joka lähetetään kaikille seuran 

jäsenille. Lisäksi seura julkaisee maantieteen väitös-

kirjoja.  

 

Kaikesta tästä pääset osalliseksi PSMS:n jäsenenä, 

opiskelijahintaan 8€. Suomi100 –juhlavuoden kunni-

aksi seuran 100. jäsen saa ensi vuoden jäsenyyden 

ilmaiseksi, joten nyt jos koskaan kannattaa liittyä! 

Löydät Pohjois-Suomen maantieteellisen seuran Fa-

cebookista, Twitteristä ja seuran kotisivuilta https://

wiki.oulu.fi/display/psms/. 

 

Terveisin, 

 

Kristel Tagel 

PSMS:n johtokunnan opiskelijajäsen 

kristel.tagel@student.oulu.fi 
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Moikka fuksi vuosimallia 2017! 

Miltä kuulostais maistella viiniä pienviinitilalla 

Tšekissä, vaeltaa Alpeilla bongaillen geomorfologisia 

muodostumia, näyttää ulkomaalaiselle miten Suo-

messa saunotaan, nauttia tanskalaisesta jouluateri-

asta tai lillua paljussa Liettuassa – ja kaikki tämä sa-

mojen mielenkiinnonkohteiden omaavien maantie-

teilijöiden kanssa? 

EGEA (European Geography Association) on järjestö, 

joka tuo yhteen maantieteen opiskelijat ja jo valmis-

tuneet nuoret maantieteilijät ympäri Eurooppaa jär-

jestämällä erilaisia tapahtumia, kuten kongresseja ja 

EGEA-vaihtoja. Käytännössä tämä tarkoittaa edullis-

ta matkustamista, uusia ystäviä ja uskomattomia 

kokemuksia. 

EGEA koostuu yli 90 jaostosta, jotka sijaitsevat Eu-

roopan kaupungeissa, joissa opiskellaan maantie-

dettä. EGEA Oulu on yksi näistä jaostoista ja tarjoaa 

niin paikallista kuin kansainvälistä toimintaa.  

EGEA Brno Oulussa helmikuussa 2017, mäenlaskua makkaranpaiston jälkeen. 



19 

Perinteisin tapa osallistua EGEA Oulun kansainväli-

seen toimintaan on lähteä mukaan EGEA-vaihtoon. 

Nämä vaihdot ovat 5-7 päivän vierailuja kahden 

jaoston (esim. EGEA Oulu ja EGEA Brno) välillä. Ne 

toimivat periaatteella "yksi mantsalainen majoittaa 

yhden vieraan ja kustantaa hänelle ruuat ja aktivi-

teetit, saaden saman palvelun vastavierailulla". Pai-

kallisten vieraana saat laajemman käsityksen kau-

pungista ja paikallisesta kulttuurista, sekä kokemuk-

sia joita tavallisena turistina olisi vaikea saada. 

 

Mun mielestä parasta EGEA:ssa on just se, että pää-

see matkustamaan turistikuplan ulkopuolelle ja tu-

tustumaan paikallisiin maantieteilijöihin. Itse olen 

päässyt kokemaan tekstin alussa mainitsemani ju-

tut ja saanut hyviä ystäviä ympäri Eurooppaa. On-

nittelut vielä opiskelupaikasta ja tervetuloa mukaan 

tähän huikeaan järjestöön, syksyllä nähään! 

 

Noora Martinkauppi 

EGEA Oulun Contact Person 1 

EGEA Oulu Brnossa maaliskuussa 2017, päivävaellus Veveří linnalle.  
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Vaikka ensimmäisen vuoden opiskelijan ei tarvitse juuri työllistymisestä huolehtia, on hyvä tiedostaa, että 

mantsan opiskelija joutuu vastaamaan jatkuvasti sukujuhlissa tms. koulutusalaansa liittyviin kysymyksiin. 

Näillä eväillä voit lyödä märän rätin naamalle kaikille niille, jotka epäilevät maantieteilijöiden työllistymis-

mahdollisuuksia. 

Maantieteilijät työskentelevät monipuolisissa ammateissa, yleisimmin julkisen sektorin työtehtävissä 

(tutkijat, opettajat, suunnittelijat, koordinaattorit jne.). Myös avoimen sektorin tehtävät ovat lisääntyneet 

ja maantieteilijöiden asiantuntemusta arvostetaan laajasti. Seuraavassa esimerkkejä valmistuneiden 

mantsalaisten työtehtävistä: 

Saimaan syväväylän öljyntorjunnan kehittäminen 

Maakuntakaavojen laatiminen Lapin liitossa  

Kaavoitusinsinöörin työ Utajärven kunnassa 

Tuotantoverkoston suunnittelu ja reittioptimointi Postilla 

Matkailumarkkinointi, -suunnittelu ja -toteutus VisitOululla 

Kaavavalmistelu Keuruun kaupungilla 

Etuuskäsittely ja pakolaisohjaus vastaanottokeskuksessa 

Vesikasvien ja pohjanlaadun peruskartoitus meribiologin työnimikkeellä 

Ympäristökonsultointi Pöyryllä 

EU-tiedottaminen Pohjois-Pohjanmaan liitossa 

Kulutuksen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät Suomen Ympäristökeskuksella 

Helsingin seudun strateginen liikennejärjestelmäsuunnittelu Helsingin seudun liikenteellä 

Geotieteilijän/-kasvattajan työtehtävät Rokua Geoparkissa 

Hankeasiantuntijan työtehtävät Limingan kunnassa 

Paikkatietosuunnittelu Oulun kaupungilla 

Ympäristösuojeluun liittyvät työtehtävät Ympäristötoimella 

Kaavasuunnittelu Varkauden kaupungilla 

Suunnittelujohtajan työtehtävät Pohjois-Pohjanmaan liitossa 

Aluepäällikön työtehtävät Metsähallituksella 

Tietopalvelusuunnittelu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 
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Kiltahuoneasiaa fukseille 

 

Maantieteen luentoja pidetään useimmiten geo-, kauppa- tai prosessinkadun luentosaleissa.  Maantieteen tutkimusyksikön 

tilat ovat fysiikankadulla8[1]. Kiltahuone löytyy vihreäseinäisen kemiankadun loppupäädystä. Kun näet käytävän lopussa olevan 

ValvomonTM, käänny oikealle. Oikealla puolellasi löytyvät tälloin portaat, joista noustaan kohti Kiltakompleksia. 

 

 

 

 "Kiltahuoneella ei saa juoda hyvää kahvia. Älä käytä muiden kuppeja, varsinkaan mikäli et jaksa niitä tiskata. Jos kahvia 

ei ole valmiina kun tulet kiltikselle ja kaikki katsovat sinua odottavasti, sinun tulee keittää kahvit koko porukalle."   

Terveiset Fuksien Fuksilta, vm. 2013. Mantsalehden fuksinumero 2014, s. 24-26. 

 

 "Tutkimuksien mukaan opiskelijajärjestöjen kiltahuoneet ovat opiskelijoiden omaksi koettuja tiloja jotka tukevat yhtei-

söön kuulumista ja hyvinvointia, sekä lisäävät opiskelumotivaatiota - - Otoksessa oli huomattavissa selvää suhdetta ainejärjes-

töön kuulumisen ja kiltatilan välillä. Kiltahuone toimii tärkeänä paikkana opiskelijoiden väliselle verkostoitumiselle ja uusiin 

ihmisiin tutustumiselle. Se myös kasvattaa yhteisöllisyyden ja kuuluvuuden tunnetta." 

Rivikikko K., Jalao S. & Tarpanen M.[2] (2017): Onko kahvia? - Kiltahuoneen merkitys ainejärjestöön kuuluvuuden tunteesta 

opiskelijalle. Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto. 20s. 

 

1] Reittiohjeet vihreiltä naulakoilta maantieteen tutkimusyksikön uusiin tiloihin löydät Mantsalehden talvinumerosta 2017 . 

2] Nimet muutettu. 

 

Kuva 1. Kiltakompleksin tilojen kartta, Mantsalehden 

fuksinumero, 2014. 

Kuva 2. Olennaisia kohteita Linnanmaan kampuksella.  
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Terveiset Gävlen       

olkipukilta 

Hei! 

Tervetuloa mantsalle! Olen Gävlen olkipukki ja mi-

nut on tuhottu vuodesta 1966 lähtien yhteensä 37 

kertaa. Tavallisesti minut poltetaan, mutta minut on 

myös varastettu, jyrätty Volvolla, ammuttu ilotu-

litteilla,  ja tuhottu käsivoimin. Vuonna 2005 joulu-

pukki ja piparkakkumies tulivat ampumaan minua 

tulinuolilla ja vuonna 2010 minut yritettiin varastaa 

helikopterilla. Viime jouluna minut poltettiin jo en-

nen joulukuun alkua, joka ei kuitenkaan ollut ennä-

tys. Vuonna 1999 minut poltettiin 2 tuntia rakenta-

miseni jälkeen. 

 

Olen ehkä mantsan viidenneksi suosituin maskotti 

Igorin, Vesa Keskisen, Ritvan ja Ritvan pojan jälkeen. 

Toivottavasti tapaamme joulukuussa, jolloin voitte 

seurata minua Atlaksen kotisivuilta löytyvän linkin 

takaa. Ainakin niin pitkään, kunnes minut taas tuho-

taan.   

Winter is coming….. 
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