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Tämä lehti saa HYY:n järjestölehtitukea. 
Maantieteen opiskelijat ry. eli MaO merkit-
tiin viralliseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi 
keväällä 1971. MaO on yksi Helsingin yliopis-
ton matemaattis-luonnontieteellisen tiede-
kunnan ainejärjestöistä. Kaikilla maantieteen 
opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä järjestön 
jäseniksi. MaOn tarkoituksena on yhdistää ja 
aktivoida jäsenkuntaansa sekä edustaa heitä 
muualla yliopistollisessa organisaatiossa. MaO 
järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia, in-
fotilaisuuksia, opintoretkiä, liikuntavuoroja ja 
juhlia. Ainejärjestön hallitus kokoontuu joka 
toinen viikko. MaO julkaisee ainejärjestölehti 
Mantua. Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät 
edusta Maantieteen opiskelijat ry:n virallista 
kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä.

TUUTORIT
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Tuutorivastaavien tervehdys

Lämpimät onnittelut Sinulle 
uusi maantieteilijän alku! Olet 
yksi harvoista onnekkaista, 
joka on onnistunut luovimaan 
tiensä läpi pääsykoeaallokon 
sisään maantieteen laitokselle. 
Syksystäsi tulee ikimuistoinen 
ja tapahtumarikas mielenkiin-
toisten opintojen, uusien ystä-
vien sekä riemukkaiden hetkien 
parissa.

Me olemme Outi ja Emil, ai-
nejärjestömme tuutorvastaavat 
ja siten vastuussa tuutoreista 
ja kaikista syksyn fuksitapah-
tumista. Luotsaamme 14 iloi-
sen tuutorin porukkaamme, ja 
huolehdimme, että syksystäsi 
tulee unohtumaton. Olemme 
täällä sinua varten, älä siis epä-
röi vaan nykäise hihasta, oli asia 
mikä tahansa. 

Tiedämme, että opintojen alku 
on täynnä uusia asioita ja ihmi-
siä ja kaikkia jännittää. Meitä 
todennäköisesti enemmän kuin 
sinua. Toivomme kuitenkin, 
että tulet mukaan Fuksipikni-
kille 26.8. klo 18 Esplanadin 
puistoon. Mantsalaiset tunnis-
tat vihreistä haalareista, liehu-

vasta lipusta ja yli-innokkaista 
ilmeistä. Jos et pääse paikalle, 
ei hätää! Nähdään viimeistään 
seuraavana maanantaina 29.8. 
Kumpulassa.

Tähän käsissäsi pitelemääsi 
kirjaseen on koottu kaikenlais-
ta hyödyllistä ja kiinnostavaa 
liittyen opintojesi alkuun. Jos 
et löydä mieltäsi askarruttaviin 
kysymyksiin vastauksia, ota 
ihmeessä yhteyttä meihin jo 
vaikka kesän aikana! P.S. Ihan 
oikeasti.

Edessäsi häämöttää kaikenlais-
ta ihanaa, me emme ainakaan 
malta odottaa!

Ensitapaamistamme innokkaa-
na odotellen,

Outi Seppälä
MaO:n tuutorivastaava 2016
outi.seppala@helsinki.fi
0504053764

Emil Ehnström
MaO:n fuksivastaava 2016
emil.ehnstrom@helsinki.fi
0505410892
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Ett stort grattis till Dig och din 
nya karriär som geograf! Du är 
en av de få som lyckats ta dig 
igenom ett tufft inträdesprov 
och kommit in på institutionen 
för geovetenskaper och geografi. 
Din höst kommer att bli fantas-
tisk med massor av evenemang, 
skratt, fina stunder och nya vän-
ner.

Vi är Outi och Emil, tutoransva-
riga i vår ämnesförening MaO. 
Vi är alltså ansvariga för tuto-
rerna, er gulisar och alla gulise-
venmang under hösten. Till vårt 
gäng hör fjorton fenomenala 
tutorer och vi ska se till att din 
höst blir oförglömlig. Vi är alltså 
här för din skull, så tveka inte att 
kontakta oss.
 
Vi vet att studiestarten är full 
med nya saker och människor 
och att alla är nervösa. Vi är an-
tagligen mer nervösa än vad du 
är. Vi hoppas ändå att du kom-
mer på gulispickniken i Espl-
anadparken 26.8. klockan 18. 
Geograferna har på sig gröna 
halare och en flagga med MaO:s 
logo. Du hittar oss lätt för vi är de 
människorna med ett överdrivet 

ivrigt leende på läpparna. Om du 
inte kan komma på picknicken 
så ta ingen stress! Vi ses ändå 
därpå följande måndag 29.8. i 
Gumtäkt.

I din hand har du nu en bok där 
vi samlat massor med nödvändig 
och intressant information angå-
ende din studiestart. Innehållet 
är på finska men det går alltid 
bra att kontakta oss så kan vi ge 
dig information på svenska. Vi 
vill inte att du går och grubblar 
över grejer så ta gärna kontakt 
med oss redan under sommaren. 
Ps. Helt på riktigt!

Framför dig har du massor med 
underbart och vi vill att det ska 
börja redan nu!
I ivrig väntan på att ses,

Outi Seppälä
MaO:s tutoransvariga 2016
outi.seppala@helsinki.fi
0504053764
 
Emil Ehnström
MaO:s gulisansvariga 2016
emil.ehnstrom@helsinki.fi
0505410892

En hälsning av de tutoransvariga
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Orientoivan viikon aikataulu

Elämä maantieteen opiskelija-
na alkaa orientoivalla viikolla, 
joka järjestetään opintojen al-
kua edeltävällä viikolla maa-
nantaista perjantaihin 29.8.–
2.9.2016. Mikäli mahdollista, 
tyhjennä kalenterisi kyseiseltä 
viikolta, sillä sen aikana saat 
paljon elintärkeää informaa-
tiota opintoihisi liittyen sekä 
tutustut kanssafukseihin, 
vanhempiin mantsalaisiin 
sekä Kumpulan kampuk-
seen ynnä muihin tärkeisiin 
lokaatioihin. Etenkin päi-
vällä järjestetty ohjelma on 
hyvin tärkeää (ja hauskaa), 
toivottavasti pääset mukaan!

Pe 26.8. Fuksipiknikillä ote-
taan varaslähtö orientoivaan 
viikkoon. Saavu Esplanadin 
puistoon kello 18 ja etsi vihre-
änä loistavia maantieteilijöi-
den haalareita sekä MaO:n lip-
pua! Luvassa rentoa hengailua 
ja tutustumista tuutoreihin 
ja muihin fukseihin. Sateen 
sattuessa tavataan Leppäta-
lolla os. Leppäsuonkatu 11.

Ma 29.8. Tapaat tuutorit 
Kumpulassa Physicum-ra-
kennuksen aulassa klo 10. 
Päivän tarkoituksena on tu-
tustua kampuksen tiloihin 
ja tärkeimpiin käytäntöihin 
sekä saada tiivis infopläjäys 
siitä, mitä tuleman pitää. 
Tuutorit ovat myös valmis-
tautuneet vastaamaan kaik-
kiin mieltäsi askarruttaviin 
kysymyksiin. Lounaan jäl-
keen rentoa hengailua Kum-
pulan laakson puistossa.

Ti 30.8. Laitoksen orien-
toivat opinnot Kumpulassa. 
Henkilökunta ja Maantieteen 
opiskelijat ry:n hallitus esit-
täytyvät, ja saat tietoa opin-
tojen kulusta ja käytännön 
asioista. Illalla hengailua 
tuutoreiden luona sekä ohjel-
maa Kaisaniemen puistossa.
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Ke 31.8. Laitoksen pitämäs-
sä ATK-infossa GIS-luo-
kissa opit käyttämään opis-
keluun liittyviä ohjelmia ja 
sivustoja. Tämän jälkeen 
tiedekunnan laitokset ja 
järjestöt esittäytyvät tiede-
basaarissa Physicumissa.

To 1.9. Kaupunkikierrok-
sella tulevat tutuksi Helsin-
gin keskustassa sijaitsevat 
yliopiston tärkeät paikat. 
Tapaamme Rautatieaseman 
kivimiesten edessä kello 12.

Pe 2.9. Orientoiva viikko hui-
pentuu perjantaina Suomen-
linnassa järjestettävään ryh-
mäytymispäivään. Tapaamme 
Kauppatorilla kello 12. Illalla 
etkoilua tuutoreiden luona 
ja tutustumisbileet yhdes-
sä vanhempien opiskelijoi-
den kanssa Cafe Mascotissa.

Ma 5.9. Varsinaiset opinnot 
alkavat orientoivaa viikkoa 
seuraavana maanantaina. 
Päivällä koko yliopisto ko-
koontuu avajaiskarnevaa-
leille keskustakampukselle. 
Illalla etkoillaan geologien 
kanssa ja potkaistaan opin-
not kunnolla käyntiin Li-
meksen Ex Tempore-bileissä.
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Tuutoriparien esittely

Outi Seppälä 

Ihana Outimme on kolmannen 
vuoden luonnonmantsalainen, 
joka toimii jo toista vuotta pe-
räkkäin tuutorina ja on näin ol-
len meidän kaikkien tuutoreiden 
tuutori. Tikkurilan (tai niin kuin 
Outi itse tykkää sanoa: Tixin) 
hämäriltä kujilta Helsingin kan-
takaupungin vaihettumisvyöhyk-
keelle uskaltautunut Outi tykittää 
päivisin Kumpulassa GISsiä ja 
siellä sun täällä ympäristöalan 
monitieteistä sivuainekokonai-
suutta. Mielenkiintoista eikös 
niin! GIS ei välttämättä ole se 
Outin mieleisin aine, mutta tä-
mähän kertoo vain siitä, että ky-
seessä on nainen, joka tietää mitä 
tarvitsee, eikä rutise turhista vaan 
tarttuu härkää sarvista kiinni. Jos 
hommat eivät näytä hoituvan, 
saa Outi takuulla pyörät pyöri-
mään ja asiat etenemään. Mikäli 
tätä mantsahengetärtä ei meidän 
legendaarisilla sohvillamme tai 
GIS-labrassa näy, pyörähtelee 
tämä kerkeävä ja notkea nainen 
mahdollisesti tanssitossuissaan 
balettia tai laulaa korkealta ja ko-
vaa kuorossa. Paljon ei ole Outi 
näitä salaisia kykyjään esitellyt, 

mutta hänen tiedetään käyneen 
jopa tanssilukiota, joten kyseessä 
on oltava osaava nainen tälläkin 
osa-alueella. Kilttiä Outia voi ja 
kannattaakin    
lähestyä minkä tahansa ongel-
man tai kriisin kanssa, sillä ko-
kemus kertoo, että juttelu Outin 
kanssa auttaa aina.

Taneli Pärssinen 

Taneli “Tandoori” Pärssinen 
on mantsalaisten oma aurinko, 
jonka hersyvä nauru piristää 
ankeimmankin päivän. Tämä 
Paraisilta kotoisin oleva suurper-
heen vesa opiskelee toista vuotta 
maantiedettä ja unelmoi suunnit-
telumaantieteilijän urasta. Taneli 
on tyystin hurahtanut pyöräilyyn 
ja hänet voitkin bongata kiitä-
mästä kypärä päässä pitkin Hel-
singin katuja. Moottoriajoneuvot 
eivät ole tämän tuutorin juttu, 
vaan hän polkee määränpäähän-
sä säässä kuin säässä. Tanelin ta-
paat usein myös iskemässä juttua 
MaO:n sohvilta joko kirkkaanvä-
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rinen lippis, kypärä tai munan-
kuorihattu päässään. Saariston 
ylpeydeksikin tituleerattu Taneli 
toimii myös MaOn emäntänä 
eli kantaa urheasti selkä vääränä 
kahvimaitoa janoisille kanssa-
opiskelijoilleen. Taneli on moni-
puolinen ja touhukas tekijä, jota 

on mahdotonta tavata vihaisena. 
Varsinkin juhlissa tämä komis-
tus esittelee mielettömiä muu-
vejaan mielellään ja kun Juha88 
pärähtää soimaan on hyvä mei-
ninki taattu. Omien sanojensa 
mukaan Taneli on “absolutistiksi 
yllättävän humalassa.”
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Jasmiina Myllys

Jasmiina on Helsingin Kannelmäessä 
varttunut vallan ihastuttava kissaih-
minen, joka rakastaa kyllä kaikkia 
muitakin maailman söpöjä eläimiä 
koaloista aina krokotiileihin asti. Jos 
Jasmiina itse olisi eläin, olisi hän var-
maankin aurinkoisesti hymyilevä ja 
ruskeanappisilmäinen lukutoukka, 

sillä romaanit ovat yksi hänen har-
rastuksistaan maantieteen ohella. 
Mantsaan ja sen opiskeluun Jasmiina 
ihastui heti, mikä on osasyy Kum-
pulan kauneimpaan hymyyn, joka ei 
jätä ketään kylmäksi. Pienenä Hello 
Kitty oli Jasmiinan maailmankatso-
mus, mutta nykyään matkailu ja eri 

kulttuurit ovat hänen suurimpia 
kiinnostuksen kohteitaan. Jasmii-
na opiskelee innokkaasti kieliä ja 
espanja sujuukin häneltä yhtä hy-
vin kuin pääkaupunkien nimeä-
minen mantsan opiskelijoilta. Oi-
keudenmukaisuus on Jasmiinan 
sydämenasia ja hän on tasa-arvoa 
ajava sohvien oma Robin Hood.
Jasmiinan nimeksi piti alun perin 
tulla Jasmiini, mutta kun hänen 
äitinsä huomasi, ettei vastasyn-
tynyt ollutkaan niin pieni ja hen-
to hän sai nimekseen JasmiinA. 
MaO:n huippuna huvipäällikkönä 
Jasmiina on aina järjestämässä 
meille mahtavia bileitä. Hän on 
aina paikalla ja kukaan ei millään 
ymmärrä, miten ihmeessä tämä 
superihminen jaksaa kantaa vas-
tuun ja siivota Alina-salin jokais-
ten bileiden jälkeen kello viideltä 
aamulla.
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Emil Ehnström

Emil on toisen vuoden kult-
tuurimaantieteilijä, joka 
aikoo näillä näkymin tu-
levaisuudessa maantieteen 
opettajaksi. Kirkkonummen 
kotoisasta suomenruotsalai-
sidyllistä lähtöisin oleva Emil 
on jo aikoja sitten kotoutunut 
Helsingin vilinään, mutta ar-
vostaa edelleen myös luon-
nonrauhaa ja linnunlaulua. 
Emilillä on suuri sydän, josta 
riittää rakkautta ja myötä-
tuntoa kaikille. Hän voisi pa-
rantaa maailmaa jo pelkällä 
olemuksellaan, mutta ei tyydy 
siihen, vaan toimii aktiivisesti 
ihmisoikeuksien puolesta ja 
rasismia vastaan esimerkiksi 
Amnestyllä. Vaikka paljon 
Emilin ajasta kuluu maailman 
vakavien kysymysten pohti-
miseen, ei hän todellakaan 
ota itseään liian vakavasti. 
Tämän pääset toteamaan vii-
meistään tanssilattialla, sillä 
sporttinen Emil taitaa ehkä 
mantsan villeimmät tanssi-
muuvit. Emil pitää yllä hienoa 
ryhmähenkeä 

ja on aina valmis tekemään 
kaikkensa tiimin eduksi, vaik-
ka se sitten tarkoittaisi raa’an 
kananmunan juomista tai it-
sensä nolaamista. Vastoinkäy-
mistenkään sattuessa tämä 
sisupakkaus ei lannistu, vaan 
jaksaa kadehdittavan tyynes-
ti taivaltaa läpi vaikeuksien 
ja jopa kirjatenttien. Emilin 
monista erityiskyvyistä esille 
täytyy nostaa myös upea He-
lan gårin laulaminen – tämä 
poika on selvästi myös mu-
siikillisesti lahjakas! Emilille 
kannattaa mennä juttelemaan 
ruotsinkielisiin opintoihin 
liittyen, tai oikeastaan ihan 
mistä tahansa asiasta, sillä 
lempeä Empsuli kuuntelee 
ja vastaa varmasti enemmän 
kuin mielellään.
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Marisofia Nurmi

Marisofia on toisen vuoden mantsa-
lainen ja MaO:n hallituksen sihtee-
ri. Hänen spontaania luonnettaan 
kuvaa esimerkiksi hänen tapansa 
ryhtyä kyseiseen virkaan, ajatus ni-
mittäin syntyi Unicafessa vasta mi-
nuutteja ennen vuosikokousta. Mari-
sofian tunnistat hänen valloittavasta 
hymystään ja perässään liehuvasta 
tukasta hänen viilettäessään laitok-
sen käytävillä. Hänen rauhallinen 
olemuksensa huokuu sellaista tyy-
tyväisyyttä, että ulkopuolisellekin 
tulee onnellinen ”420/5” -olo. Hänen 
todellinen tunnetilansa voi kuiten-
kin olla mysteeri, todennäköisesti 
hänelle itselleenkin. ”Sori-Mafia” 
yrittää peitellä Nummela-taustaansa 
asumalla Helsingin keskustassa, Sa-
takuntalaisen Osakunnan kämpässä. 
Marisofian päivät venyvätkin varsin 
pitkäksi, sillä hänen kotimatkansa 
käy osakunnan kerhotilojen kautta 
ja ylipäätään tämän tuutorin kanssa 
voit huoletta juhlia pilkkuun asti, ja 
sen yli!

Pyry Poutanen

Pyry on neljännen vuoden mantsa-
lainen ja ainejärjestömme retkivas-
taava. Muuttomatka kotikonnuilta 
Tuusulasta päättyi Kontulaan, josta 
tämä urhea opiskelija selvittää päi-
vittäin tiensä Kumpulanmäelle. Vuo-
sien varrella kovat tieteet ovat saa-
neet Pyryn valtaansa ja tämän askelet 
ovat harhautuneet yhä useammin 
fysiikan laitoksen puolelle, jossa täh-
täimenä ovat meteorologian opinnot. 
Sitäkin vannoutuneempana kumpu-
lahengailijana Pyry kuuluu oleelli-
sena osana rakkaiden sohviemme 
kulttuurimaisemaan. Erilaisia mai-
semia ja kulttuureita Pyry on pääs-
syt näkemään myös vaihtoaikanaan 
Englannissa ja alter egonsa hän on 
löytänyt Alepan setänä. Myös muita 
identiteettejä Pyryllä näkyy löytyvän, 
onpahan hänet nähty niin kuhaksi 
kuin rahapeliautomaatiksikin son-
nustautuneena! Miehen tuuheat kut-
rit ovat laitoksen naisten kateuden 
kohde ja muuvit tanssilattialla saavat 
aina aikaan aplodeja. Bileissä mies 
viihtyykin parhaiten tanssilattialla, 
etenkin lattiatasossa. Pyry toimii 
tänä vuonna myös liikuntatuutorina, 
eli olit sitten kiinnostunut korikses-
ta tai tankotanssista, tule kertomaan 
asiasta Pyrylle!
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Sanni Häkkinen

Sanni on mantsalaisten oma lä-
hes kaikkia maailman kieliä su-
juvasti puhuva monikulttuuri-
nen maailmanmatkaaja. Tämän 
avaran maailmankatsomuksen 
rohkaisemana hänet saattaakin 
Suomessa ollessaan löytää yllät-
täen ilman varoitusta melkein 
mistä vain. Kesken Tampereelle 
muuttonsa Sanni ilmaantui Pa-
silaan vappushoteille ja jatkoi-
kin tästä matkaansa luontevasti 
Chileen. Puolasta hänet saattoi 
sen sijaan löytää haahuilemas-
ta yksin hedelmäostoksilla tai 
johdattamasta retkikuntaa kat-
somaan auringonlaskua kuk-
kuloilta. Sanni on luonteeltaan 
näkymätön hyväntekijä, ja on 
kunniaa vaatimatta auttamassa 
aktiiveja milloin missäkin puu-
hissa. Hän kuuntelee kaikkien 
huolia mielellään ja on valmis 
adoptoimaan omakseen jokai-
sen hädässä olevan olennon. 
Aurinkoisesta luonteestaan 
huolimatta Sannilla on silti vaa-
rallinen ominaisuus: keskiken-
tän smashi MaO:n lentisvuorol-
la tekee päin osuessaan tuhoisaa 
jälkeä. 

Reetu Jormakka

Reetu on ehdottomasti ringin 
letkein kundi, jonka seuraan voi 
aina luottaa. Tämä säteilevästi 
hymyilevä pellavakutri pelastaa 
päivän takuuvarmasti: onhan 
hän myös koulutettu hengen-
pelastaja. Kesäisin saatat siis 
bongata hänet Stadikalta tsii-
gailemasta kesäkansan uimatai-
toisuutta. Reetun chilli elämän-
asenne on tarttuvaa laatua. Juuri 
kun luulit bileiden jo loppu-
neen, pitää hän huolen siitä, että 
tunnelma pysyttelee katossa. Jos 
pyydät oikein kauniisti, saattaa 
Reetu väläytellä myös musiikil-
lisia taitojaan: kitara ja mikki 
pysyvät tämän tuutorin kädessä 
vakaasti. Akateemisen bohee-
missa mantsalaisjoukossa Reetu 
on varsin rehellinen ja järkevä 
ja hoitaa milloin mitäkin käden 
käänteessä.
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Karoliina Bergström

Karoliina on toisen vuoden 
maantieteilijä, jonka lämmin 
ja levollinen persoona valloit-
taa jokaisen. Luonto ja retkei-
ly ovat lähellä hänen sydän-
tään ja kädessä pysyy melkein 
mikä tahansa soitin. Karoliina 
hoitaa kaiken tunnollisen täs-
mällisesti ja on valmis paneu-
tumaan asiaan kuin asiaan pe-
rinpohjaisesti. Tämän neidon 
vakaus ja avoimuus toimivat 
kaikessa hiljaisuudessa poru-
kan yhdistävinä tukipilareina. 
Rauhallisen ulkokuoren alta 
paljastuu kuitenkin yllättäviä-
kin piirteitä, aina katutans-
siharrastuksesta suorastaan 
pelottavan tarkkaan kaupun-
kimaantieteen professorimme 
imitointiin. Karoliina väittää 
majailleensa Puistolassa koko 
ikänsä, eikä ole ainakaan vielä 
muuttanut pysyvästi pois sen 
nodaalialueelta. Tämä ei ole 
kuitenkaan koko totuus: hän 
on asunut Kiinassa ja Yhdys-
valloissakin ja muutenkin näh-
nyt maailmaa enemmän kuin 
moni meistä – todellinen maa-
ilmankansalainen!

Sakari Sarjakoski

Sakari on paljon höpöttävä ja 
kuriton mantsalainen, jonka 
voit bongata sohvilta hengaile-
massa melkeinpä minä vuoro-
kauden aikana tahansa. Tämä 
oman tien kulkija on reilu ja 
helposti lähestyttävä tyyppi, 
jolla on aina hymy huulilla. 
Saken kanssa voit jutskata esi-
merkiksi vaelluksesta, kame-
roiden optiikasta, intistä tai 
ihan mistä vaan mitä mieleen 
juolahtaa! Sakarin näet heilu-
massa kamera kädessä tapah-
tumassa kuin tapahtumassa ja 
hän toimii myös MaO:n isän-
tänä huolehtien esimerkiksi 
virvokkeista. Sakarilla on aina 
kädet täynnä töitä, ja luulenpa 
että hän ei ikinä nuku. Tämä 
tyyppi elää siis adrenaliinin 
ja pyhän hengen voimalla! 
Mene reippaasti juttelemaan 
tälle energiapakkaukselle, ei se 
pure!
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Matilda Holkkola

Matilda on hilpeä toisen vuoden 
mantsalainen, joka saavutti aktii-
visella osallistumisellaan Vuoden 
fuksi -palkinnon. Mielettömästä 
panostuksesta huolimatta aikaa 
on jäänyt (hieman) myös vesi-
palloharrastukselle. Matildan 
luovuus pääsee esiin epäviralli-
sen mantsabändin kosketinsoit-
tajana ja luovina spontaaneina 
ideoina aina ennustuksesta ros-
kalavadyykkaukseen Gdanskis-
sa. Ulkomailla Matilda kiertää 
mielellään myös kulttuurivaih-
toja järjestävän EGEA-järjestön 
kanssa. Matkoilta on kuitenkin 
aina mukava palata kotiin kirjoit-
tamaan askarruttavimmat ajatuk-
set päivättömään päiväkirjaan. 
Matilda on koko ikänsä kutsunut 
Helsinkiä kodikseen ja saat var-
masti vastauksen kiperimpään-
kin Stadi-triviaan. Torstaisin voit 
bongata Matildan sohvilta nautti-
massa ruokalasta salakuljetettua 
pannukakkua. Tämä seesteinen 
ja pohdiskeleva tuutori tuo tasa-
painoa ja kekseliäisyyttä tuutori-
porukkaamme.

Olli Kauppi

Olli on veikeä kolmannen vuo-
den luonnonmantsalainen, joka 
väsäilee sivuaineekseen gissiä. 
Luokkahuoneissa ei häntä kovin 
usein voi havaita, mutta kotois-
ten mantsan sohvien lisäksi tä-
män kiipeilijävekkulin voit löytää 
myös Reippailijoiden pelivuorol-
ta tai Kumpulan UniSporttimme 
yläilmoista. Vaikka Ollin pää 
kiipeillessä hipookin pilviä, ovat 
hänen jalkansa pysyneet tukevas-
ti maassa, tarkemmin sanottuna 
Vantaan maaperällä. Olli on yksi 
tuutoriporukkamme hooseim-
mista bilettäjistä. Hänen super-
voimansa eivät kuitenkaan lopu 
vielä tähän – huhu kertoo, että 
tämän epelin keittiöstä saattaa 
löytyä maistuvia herkkuja tai vil-
lejä vaikutteita maailmalta. Ollilla 
on elämänasenne kohdallaan ja 
hän arvostaa elämän pieniä iloja. 
Tämä tuutori elää päivän kerral-
laan eikä pidä opintojensa kanssa 
turhaa kiirettä. Hauskoista ja ren-
noista meiningeistään huolimatta 
Olli on luottamuksen arvoinen: 
hän on niin todellisuudessa kuin 
unimaailmassakin tuutoritiimim-
me terävin ongelmanratkaisija.
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Kansainväliset tuutorit

Sanna Kujala

Sanna on se lettipäinen hipsteri 
hattupää, jolla on aina härskit 
jutut. Sanna on toinen KV-tuu-
toreista, ja toimii myös “rouva 
puheenjohtajana” EGEA Hel-
singissä. Kolmannen vuosi-
kurssin luonnonmaantieteen 
opiskelija opiskelee sivuainee-
naan geologiaa. Santsukka on 
MaOn tyttögeimeri, tykkää 
valokuvauksesta, kuvamani-
puloinnista, sekä pupuista, ja 
on lisäksi maolaistyttöjen hovi-
letittäjä. Myös nukkuminen ja 
syöminen on kivaa. Sanna lu-
paa antaa loistavan kansainvä-
lisen kokemuksen vaihtareille 
ja uusille fukseille suorittamalla 
aktiivista integrointia. Sanna ei 
skippaa iltapäiväteetään, hänen 
lempiteensä on Times New Ro-
man ja Comic Sans (ei vaan) 
Ceylonilta Oolong-tee (boring, 
ei ees mikään clipperi). Kai-
ken kaikkiaan Sanna on varsin 
helposti lähestyttävä muikkeli, 
jota kannattaa nykäistä hihasta 
aina kun siltä tuntuu, liittyi asia 
sitten MaOon, vaihtaritoimin-
taan, EGEAan tai pupuihin. 

Sara Todorovic

Sara on maantieteen opiskeli-
joista se kampuksen kaun(h)
istus, jota on kiva katsella kau-
kaa ja läheltä. Tämä kolmannen 
vuoden Adrianmeren aallokos-
ta kuoriutunut Balkan-tyttö 
opiskelee ihmismaantiedettä 
pääaineenaan samalla surffaten 
ympäristöjuttujen ja sivuai-
neiden aallokossa. Saran voit 
bongata roikkumassa kankaan 
päästä katosta sirkuksessa, lie-
keissä iltamyöhään tai salilta 
treenaamasta. Saran voi myös 
havaita rullailemassa Kallion 
katuja lonkkarilla kohti aurin-
gonlaskua (mummot kiertää 
kaukaa kun tää kaduilla liik-
kuu). Rankka työ viinityttönä 
seuraa Saraa välillä myös va-
paa-ajallekin. Robin on lähellä 
sydäntä, Boom Kah kun soi 
niin silloin kaikki muu toimin-
ta lakkaa. Kv-tuutorina Saralla 
on tavoitteena saada vaihtarit 
“sulautumaan fukseihin” ja 
maantieteen piireihin (ja saada 
ne salille), sillä vaihtaritoiminta 
on parasta ja kivaa ja mantsa on 
kaikista kivointa.
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Kuinka toimia kampuksella ja sen nodaalialueella
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Kampuksen ytimeen pääset linjoilla 506 ja 55, niiden pysähtymis-
paikka on A.I. Virtasen aukio. Kymmenet muut linjat sekä rati-
kat 6 ja 8 pysähtyvät Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien risteyk-
sen kohdalla. Linja-autojen pysäkin nimi on Kumpulan kampus 
ja ratikoiden Kyläsaarenkatu. Näiltä pysäkeiltä tullessasi varaudu 
kiipeämään Kampukselle johtava mäki, joka etenkin talvisin on 
erittäin liukas. Physicumin aulassa on näyttö, josta näet linjojen 
aikatauluja. Lisätietoa löydät osoitteesta www.hsl.fi.
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Kumpulan kampus

H e n g e n h e i m o l a i s e s i 
maantieteen opiskelijat 
löydät todennäköisimmin 
Physicumin Valopihan le-
gendaarisilta Sohvilta, tai 
ahertamassa viereisissä 
tietokoneluokissa. Sohvilta 
löytyy myös päivän Hesari, 
maantiedeaiheisia julkai-
suja sekä kahvia ja teetä 
janoisille edulliseen, opis-
kelijaystävälliseen hintaan. 
Valopihan eli maantieteen 
käytävän tunnistat katosta 

roikkuvasta maapallos-
ta. Laitoksemme henki-
lökunnan tilat sijaitsevat 
viereisellä käytävällä. Yksi-
näisyyden yllättäessä opis-
kelutovereita voi bongata 
myös kampuksen kahdes-
ta opiskelijaravintolasta, 
geologien kanssa jaetusta 
opiskelijahuone Supasta 
tai Kumpulan vastikään 
uudistetusta kampuskir-
jastosta.

Physicum on Kumpulan 
kampuksen päärakennus, 
ja siellä majailevat mantsa-
laiset, geologit ja fyysikot. 
Aulasta löydät kahvilan, 
naulakot, säilytyslokerot, 
vahtimestarin kopin sekä 
ilmoitustaulut, josta löy-
tyvät mm. tenttitulokset. 
Keväisin Physicum on ark-
kitehtonisesti hyvin kaunis 
auringon loistaessa kat-
toikkunoiden läpi. Lähem-

pänä talvea Physicumin 
sisälämpötila alkaa laskea 
hyvinkin viileäksi, joten 
varaa mukaasi lämmintä 
vaatetta.

Valopiha ja sohvat: Valo-
pihan löydät Physicumista, 
heti sisäänkäyntiä vasta-
päätä. Tämä käytävä on 
mantsalaisten yleinen not-
kumismesta, josta löydät 
legendaariset Sohvat, jotka 
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ovat kuuluisa opiskelijoiden 
saamattomuuden ja tekemät-
tömyyden keskus, jossa voi 
jäädä suustaan kiinni useaksi 
tunniksi. Sohvilta löydät lähes 
aina kellonajasta riippumatta 
jonkun mantsalaisen notku-
massa, joten ei kun juttele-
maan! Täältä saat myös opis-
kelijahintaista teetä ja kahvia 
– muistathan kuitenkin aina 
itse tiskata kuppisi!

Kivipiha: Valopihan vierei-
nen käytävä, geologien koti-
paikka. Kivipihalla sijaitsee 
nimensä mukaisesti hieno 
Suomen kivikartta, kannattaa 
käydä ihailemassa! Tämän 
käytävän varrelta löydät myös 
opiskelijahuone Supan.

Henkilökunnan käytävä: 
Valopihan ilmoitustauluja 
vastapäätä oleva ovi vie sinut 
maantieteen laitoksen hen-
kilökunnan reviirille. Käytä-
vän alkupäästä löydät turva-
satamamme, opintoneuvoja 

Katariinan huoneen. Henki-
lökunnalla on omat vastaan-
ottoaikansa, kannattaa tsekata 
etukäteen maantieteen laitok-
sen nettisivuilta! Vaikka hen-
kilökunta tuntuisi pelottaval-
ta, ovat hekin täysin tavallisia 
mukavia ihmisiä – kannattaa 
siis mennä juttelemaan pie-
nistäkin mieltä askarruttavis-
ta asioista!

GIS-labra: Valopihalla sijait-
sevat GIS-labrat A113 ja A114 
ovat kovan työn ja kofeiinin 
tyyssija. Nämä luokat ovat 
suuressa kulutuksessa ja kel-
lonajasta riippumatta ahkeria 
mantsalaisia täynnä. Jos va-
paita tietokoneita liikenee, voi 
näillä tietokoneilla saada ih-
meitä aikaan - näistä luokista 
nimittäin löytyvät kampuksen 
ainoat kaksiruutuiset tietoko-
neet. GIS-labra ei ole viralli-
sesti hiljainen työtila, mutta 
suo silti muillekin työrauha
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Luentosali: Luentoja pide-
tään enimmäkseen Physi-
cumin suuressa auditori-
ossa D101, johon pääset 
tutustumaan jo heti ensim-
mäisillä luennoilla. Myös 
tenttipäivien annista pää-
set nauttimaan juuri tässä 
tilassa. Toinen, mutta hie-
man pienempi luentosali 
E201 löytyy kakkoskerrok-
sesta vessojen yläpuolelta. 
Muut kuin luentokurssit 
järjestetään yleensä luokis-
sa A111 ja A112.

Tenteistä puheen ollen: 
Tenttejä on runsaasti, 
mutta ei kannata stressa-
ta. Tentissä kannattaa aina 
käydä. Uusintamahdolli-
suuksia on useita, ja vas-
tausaikaa vaikka muille ja-
kaa. Muista ottaa mukaan 
opiskelijakortti/henkilölli-
syystodistus, kynä, kumi, 
viivain ja miksei evästäkin. 
Vastauspaperiin merkitset 
nimen ja opiskelijanume-

ron. Kurssitentit painot-
tuvat lähes aina periodin 
kahteen viimeiseen viik-
koon. Näiden kurssitentti-
päivien lisäksi järjestetään 
kerran kuussa verkkotent-
tipäivä ja yleinen tentti-
päivä. Muistathan, että jos 
ilmoittaudut tenttiin, sin-
ne on myös mentävä (tai 
muistettava perua).

Suppa: Maantieteilijöiden 
ja geologien virallinen 
opiskelijatila, joka sijaitsee 
luokassa D110. Luokka 
on varustettu videotykillä, 
pöydällä, sohvilla ja ajoit-
tain siellä nukkuvilla opis-
kelijoilla. Useinkin käy-
tössä opiskelijajärjestöjen 
tilaisuuksissa.
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Kampuksen muissa osissa

Kirjasto: Kumpulan tiedekirjas-
ton sisäänkäynti sijaitsee Physi-
cumin ensimmäisessä kerrok-
sessa kahvilan vieressä. Kirjasto 
on pari vuotta sitten remontoitu 
ja erittäin viihtyisä paikka teh-
dä koulutöitä; kirjastossa on 
paljon hyviä lukupaikkoja sekä 
tietokoneita. Kirjastosta löytyy 
kurssikirjojen lisäksi myös ai-
kakauslehtiä. Mikäli janoat vielä 
eksoottisempia niteitä, löytyy 
niitä mm. keskustan Kaisa-kir-
jastosta tai Viikistä. Muistathan 
olla kirjastossa hiljaa kuin hiiri.

Ruokala: Opiskelijan ruoka-
huollosta vastaa Unicafe. Suu-
rimmat tilat ja valikoimat ovat 
A.I. Virtasen aukion toisella 
puolella sijaitsevassa Chemicu-
min ruokalassa. Myös Exactu-
min puolella on ruokala. Opis-
kelija-alennuksen ateriasta saat 
näyttämällä läsnäolotodistusta 
tai opiskelijakorttia. Huomaat-
han, että lämmintä ruokaa on 
saatavilla kahdessa eri hinta-
luokassa . Erityisruokavaliot on 
yleensä huomioitu hyvin, mutta 

välillä saatat joutua pyytämään 
esim. gluteenittoman vaihtoeh-
don kassalta. Physicumin au-
lasta taas löydät kahvilan, josta 
voit ammentaa panineja, pullaa, 
jäätelöä, jogurttia, hedelmiä ja 
vaikka mitä opiskelija-alennuk-
sella. Lisää tietoa löydät osoit-
teesta www.hyyravintolat.fi.

UniSport: Unisportin löydät 
Kumpulan kampuksen vieres-
tä, toiselta puolelta tietä Physi-
cumia. Unisportin hinnat ovat 
erittäin opiskelijaystävälliset, 
ja tarjolla on jokaiselle sopivaa 
aktiviteettia! On spinningiä, af-
rotanssia, bodypumppia, palloi-
lupelejä ja jopa juoksukursseja. 
Täällä voit liikkua myös Ma-
olaisten omilla liikuntavuoroilla 
monestikin viikossa. Unisport-
teja voit löytää Kumpulan lisäksi 
keskustasta, Töölöstä, Meilah-
desta ja Otaniemestä. Huhujen 
mukaan kuntosalilta voit mant-
salaisten lisäksi bongata maan-
tieteen professoreita treenaile-
massa.
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Oljenkorsi: Laajan ja laa-
dukkaan oluttarjonnan 
omaava anniskelualue on 
vakiintunut Kumpulan 
kampuksen opiskelijoiden 
vakiopaikaksi. Löydät tie-
si tänne kaveriporukalla 
vaikkapa tentin jälkeen 
suunnistamalla Kustaa 
Vaasan tien toiselle puolel-
le ja kulkemalla pari kort-
telia pohjoiseen.

Arabian kauppakeskus: 
Täältä löydät kampusta 
lähimpänä sijaitsevat ruo-
kakaupat, apteekin ja Al-
kon. Tarjolla on myös liuta 
vaatekauppoja, jos pukeu-
tumiskriisi iskee. Sijaitsee 
kampuksen itäpuolella 
alhaalla Hämeentien var-
ressa.

Kampuksen ympäristö

Muita tärkeitä paikkoja Helsingissä

Kaisa-kirjasto, Fabianin-
katu 30: Kaisa-talo ja op-
pimiskeskus Aleksandria 
sijaitsevat keskustakam-
puksella Helsingin yliopis-
ton metroasemalla. Kaisas-
sa on paljon rauhallisia 
tiloja opiskeluun ja muuta-
mia ryhmätyötiloja, joihin 
pääsee ennakkovaruksella 
tekemään hommia. Aivan 

vieressä sijaitsee oppimis-
keskus Aleksandria, joka 
on täytetty tietokoneilla, 
joista löytyy myös mantsa-
laisten käyttämät tärkeim-
mät paikkatieto-ohjelmat. 
Lisäksi Aleksandriaan on 
saatavilla yökyöpeleille yö-
käyttöavaimia, joilla tilaa 
voi käyttää aukioloaikojen 
ulkopuolellakin.
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Uusi ylioppilastalo, Man-
nerheimintie 5: Uudella 
ylioppilastalolla sijaitsee 
esimerkiksi HYY:n toi-
misto sekä kaikille takuu-
varmasti syksyn aikana 
tutuksi tuleva perinteikäs 
Alina-sali, joka on lähes 
kaiken mantsan juhlahu-
mun näyttämö. Mantsan 
bileisiin ovat kaikki terve-
tulleita ja maolaiset ovat 
tunnetusti kovia bilettäjiä, 
joten älä huoli ettet saisi 
bileseuraa vaikkapa aa-
muun asti!

Leppätalo, Leppäsuon-
katu 11: Täällä sijaitsee 
iki-ihana Matlu-kluste-
ri. Klusteri eli tuttaval-
lisemmin Klusse (myös 
nimet Domma, Klurre ja 
ilotalo saattavat vilahtaa 
puheessa) on tiedekun-
tamme opiskelijoiden yh-
teinen kerhohuone, joka 
on tunnetusti mantsalais-
ten place-to-be etkojen ja 
etenkin jatkojen kannalta. 
Varo, ettet suututa Ur-
ho-karhua!

Urho ennen klusteria
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Fuksin vuosi
Laita päivämäärät jo nyt kalenteriin! Lisäksi luvassa 
vaikka mitä upeaa esimerkiksi mökkeilyn, risteilyn, 
sitsien ja retkien muodossa unohtamatta kaikkien opis-
kelijoiden yhteisiä riemukkaita karkeloita laskiaisena ja 
vappuna! Pysy kartalla!

Lukuvuosi 2016–2017

I opetusperiodi 5.9.–23.10. 
Orientoiva viikko 29.8-2.9
Lukuvuoden avajaiset 5.9
Fuksiaiset 25.9. 
Fuksiseikkailu 28.9.
Limeksen appro 5.10
Tentti- ja lukuviikko 24.10.–30.10. 

II opetusperiodi 31.10.–18.12. 
MaO:n Pikkujoulut 11.12.
Tentti- ja lukuviikko 19.12.–23.12.

JOULULOMA 

III opetusperiodi 16.1.–5.3. 
Tentti- ja Iukuviikko 6.3.–12.3.

IV opetusperiodi 13.3.–7.5. 

KESÄLOMA
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Tätä kysymystä tuputetaan sinulle jok’ikisissä sukujuhlissa ja kissan-
ristiäisissä, kun ylpeänä ilmoitat opiskelevasi maantieteen laitoksella. 
Lisäksi tulet itse esittämään saman kysymyksen itsellesi vielä monta 
kertaa tulevien vuosien kuluessa.
Tulevaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa, sillä epävarmuus on 
olennainen osa akateemista vapautta. Yliopistolla kukaan ei iske si-
nulle lukujärjestystä kouraan ja kysele pakollisten kurssisuoritusten 
perään – olet itse oman koulutuksesi rehtori ja opinto-ohjaaja.  Op-
pilaitoksemme ei valmista meitä suoraan ammattiin, vaan maisterin 
arvonimi merkitsee pikemminkin laajoja valmiuksia, avoimia ovia ja 
avaran tieteellisen maailmankuvan omaksumista.

Avainasemassa sivuaineet
Opiskeltavana aineena maantie-
teen erikoispiirre on sen moni-
puolisuus: mantsa liittyy kaik-
keen ja mistä tahansa voi tehdä 
maantiedettä. Mantsalaisia löy-
tyykin lukemasta sivuaineitaan 
ympäri ämpäri, lähes kaikilta 
yliopiston kampuksilta ja myös 
muista yliopistoista, kuten Aal-
losta. Sivuaineen voit valita lä-
hes täysin oman kiinnostuksesi 
mukaan: kaikenlaiset aineet bio-
logiasta ja geologiasta yhdyskun-
tasuunnitteluun ja sosiologiaan 
sopivat hyvin maantieteen kans-
sa yhteen. Vain luovuus on raja-
na! Pääainevalinta maantieteen 

ja aluetieteen välillä tarkentaa 
hieman sitä, mihin tulevaisuu-
den työmaailmassa suuntaat, 
mutta todellista pääroolia näyt-
televät sivuainevalinnat – nuo 
lyhyet tai pitkät opintokokonai-
suudet. Monipuoliset tutkinto-
kokonaisuudet ovat johdatelleet 
mantsalaisia vaikka minne, aina 
luomutilojen pelloilta sanoma-
lehtien toimituksiin. Elinkei-
noelämän saralla mahdollisia 
nimikkeitä ovat toimitusjohtaja, 
yrittäjä, projektipäällikkö ja ul-
koasiainsihteeri – onpa joku pää-
tynyt eduskuntaankin asti.

Mikä sinusta tulee isona?
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Pulpetin toiselle puolen
Opettajan ammatti on ”varma 
työpaikka” mantsalaisille, eikä 
lainkaan huono sellainen. Ne, 
jotka haikailevat takaisin kartta-
kepin ja liitutaulun maailmaan, 
hakevat buustia yleensä kasva-
tustieteistä ja biologiasta. Myös 
historia on toiseksi opetettavak-
si aineeksi käypä vaihtoehto. Eri 
oppilaitokset tarjoavat opetta-
jilleen jatkuvasti yhä enemmän 
myös kansainvälisyys- ja ympä-
ristökasvatustyötä.

Loppuelämä yliopistossa
Tulenpalavasti yliopistoelämään 
rakastuvat voivat hakeutua tän-
ne töihin. Nämä ihmiset tun-
nistaa arvokkaan kuuloisista 
titteleistä, kuten amanuenssi, 
yliaktuuri, dekaani tai kansleri. 
Laitoksen suojissa ahertavana 
tutkijana voi syventyä vaikkapa 
ilmastonmuutokseen, dyynei-
hin, aidsiin tai kaupunkiraken-
teeseen. Melkein mihin tahansa 
siis.

Tulevaisuuden kova sana: GIS
Viimeistään fuksivuoden ai-
kana näiden kolmen maagisen 
kirjaimen merkitys tulee avau-
tumaan pimeimmässäkin tyn-
nyrissä asuneelle opiskelijalle. 
Huhutaan, että 2000-luvulla 
GIS vakiintuu synonyymiksi 
sanalle maantiede. Paikkatietoa 
hyödyntävät kaikki, kaikkialla: 
mieti vaikka sosiaalista mediaa 
tai älypuhelimesi sovelluksia. 
GIS-ohjelmien käyttäjät ja paik-
katietogurut tulevat viipotta-
maan työelämän ohituskaistalla, 
joten ole hereillä tietsikkakurs-
seilla!

Älä stressaa vielä
äläkä vielä moneen vuoteen. 
Vaikka löisitkin tulevaisuutesi 
lukkoon, ehdit varmasti muut-
taa mieltäsi vielä moneen ottee-
seen ennen opintojen päätty-
mistä. Maantieteilijät ovat aina 
pääasiassa työllistyneet hyvin, 
joten kyllä sinäkin saat jostain 
leipärahasi riivittyä. Tärkeintä 
on olla avarakatseinen ja en-
nakkoluuloton sekä syventyä 
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teemoihin, jotka todella tuntu-
vat mielenkiintoisilta. Vielä fuk-
sivuonna mikään ei ole kiveen 
kirjoitettua, joten älä ota painei-
ta opintopisteiden tai työkoke-
muksen kertymisestä. Sen sijaan 

nauti akateemisesta vapaudesta, 
harjoittele rentoutumisen jaloa 
taitoa ja haistele eri vaihtoehto-
jen tuulia. Älä suunnittele elä-
määsi liikaa, se kannattaa vain 
elää!

Tuleeko sinustakin isona Reippailija?
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Ainejärjestömme MaO ry

Yliopistossa jokaisella kunnon oppiaineella on oma aine-
järjestönsä, tietenkin siis myös mantsalaisilla on omansa. 
Ainejärjestömme kantaa nimeä Maantieteen Opiskelijat 
ry eli tuttavallisemmin MaO. Ainejärjestön tärkeimpiin 
tehtäviin kuuluu huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista 
ja eduista sekä organisoida kaikenlaista toimintaa, kuten 
tuutorointia, ja tarjota kaikille jäsenilleen vapaa-ajan vie-
tettä. Opiskelijoiden eduista pidetään huolta ottamalla 
kantaa ajankohtaisiin opiskelijaa koskeviin asioihin ja 
olemalla tiiviissä yhteydessä laitoksen ja tiedekunnan 
päättäviin elimiin. Osallistuimme esimerkiksi kevään 
suureen opintotukimielenosoitukseen ja kannoimme 
näin kortemme kekoon. Opiskelijan arjessa MaO:n toi-
minta näkyy kuitenkin eniten tapahtumien muodossa. 
MaO järjestää liikuntatapahtumia, bileitä, retkiä, herk-
kutarjoiluja, peli-iltoja ja paljon muuta. Kaiken tämän li-
säksi MaO tarjoaa aina avoimesta keittiöstään jäsenilleen 
erittäin huokeahintaista kahvia ja teetä. 

Vinkki: seuraa MaO:a instagramissa: @maantieteenopis-
kelijatry.
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MaOn hallitus 2016

Joka vuosi MaO:lle valitaan uusi kymmenhenkinen hallitus. Halli-
tukseen kuuluvat tärkeimpien aktiivivirkojen haltijat, kuten puheen-
johtaja ja taloudenhoitaja. Joka toinen viikko hallitus kokoontuu pyö-
reän (tai muunmuotoisen) pöydän ääreen puimaan MaO:n asioita, 
puheenjohtajan johdolla. Kokouksissa käydään läpi muun muassa 
menneitä ja tulevia tapahtumia, saatua palautetta ja toiminnan kehi-
tysideoita. Ilman hallituslaisten pyörittämiä kokouksia MaO ei pysyi-
si kasassa, sillä kokouksissa kontrolloidaan sitä, että homma toimii. 
Kokoukset ovat kaikille avoimia ja kaikki saavat vapaasti sanoa sanot-
tavansa, mutta viime kädessä hallituksella on lopullinen päätösvalta. 

Hallituslaisten lisäksi MaO:n hommia hoitaa liuta muitakin aktiiveja. 
Aktiivijoukon ansiosta tapahtumat saadaan toteutettua ja yllä pysyy 
hyvä tekemisen meininki. Tervetuloa mukaan!

Hallitus vuosijuhlilla
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Puheenjohtaja Aino-Maija “Maikki” Määttänen

Puheenjohtajan tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa 
luovia ja ohjata järjestöä jäsenien kannalta suotuisaan 
suuntaan oppiainetta keinuttavissa tuulissa. Tehtäväni 
lyhyesti on pitää kaikki langat käsissä. Konkreettisesti 
se tarkoittaa kokousten johtamista, huolehtimista halli-
tuksen ja aktiivien jaksamisesta sekä siitä, että hommat 
hoidetaan hyvin ja ajallaan. Puheenjohtajuuteen kuuluu 
myös järjestön edustaminen ja suhteiden hoito.
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Varapuheenjohtaja Toni Ruikkala

Hei, olen Toni ja toimin järjestömme varapuheenjohta-
jana. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muas-
sa toimia puheenjohtajan oikeana kätenä kokouksissa ja 
ainejärjestön edustustehtävissä. Autan myös mielelläni 
uusia fukseja pääsemään sisään yliopistomaailmaan. Toi-
vottavasti näemme teitä sankoin joukoin MaO:n tapah-
tumissa ja kokouksissa!
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Sihteeri Marisofia Nurmi

Olen Marisofia, toisen vuoden mantsalainen, ja toimin 
tällä kaudella hallituksessa sihteerinä. Kaikessa yksinker-
taisuudessaan toimenkuvaani kuuluu huolehtia arvoval-
taisen MaO ry:n kokousten sisällön taltioinnista kirjalli-
seen muotoon. Pöytäkirjojen naputtelun ohella sihteerinä 
pääsee osallistumaan kokousten kulkuun oikein aitio-
paikalta! MaO:n kokouksissa ei kuitenkaan kynnyksiä 
tunneta ja haluankin rohkaista teitä fukseja tutustumaan 
yhteisen ai-
n e j ä r j e s -
tömme toi-
m i n n a n 
päättävään 
elimeen jo 
varhaisessa 
vaiheessa!
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Taloudenhoitaja Roosa Puumalainen

Olen Roosa ja toimin rakkaan ainejärjestömme talouden-
hoitajana vuonna 2016. Pääaineenani puuhailen geoin-
formatiikkaa ja toinen heikkouteni on terveysmaantiede. 
Taloudenhoitajana katson, että ainejärjestömme rahava-
rat pysyvät vakaina ja taloutta hoidetaan oikein. Talou-
denhoitajan hommiin kuuluu luonnollisesti myös lasku-
jen maksaminen ja käteiskassasta huolehtiminen. P.S. Ja 
muistattehan maksaa MaO ry:n liittymismaksun, niin pää-

sette mah-
t a v a a n 
ainejärjes-
töön mu-
kaan!
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Opintovastaava Kaisa 
Juntunen

Olen Kaisa ja vastaan ku-
luvana vuonna maantie-
teilijöiden opintoasioista. 
Vastuulleni kuuluvat esi-
merkiksi sivuaine- ja kan-
di-infojen järjestäminen 
sekä opintopalautteen ke-
rääminen. Tärkeä 
osa toimenkuvaani 
on huolehtia, että 
opiskelijoiden ääni 
kuullaan ja mieli-
piteet huomioidaan 
meitä koskevassa 
päätöksenteossa 
niin oman henki-
löstön kuin 

tiedekunnankin tasolla. 
Puoleeni voit kääntyä sekä 
opintoihin liittyvissä kysy-
myksissä että mahdollisis-
sa epäkohdissa, jotka tulisi 
korjata.
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Huvipäällikkö 
Jasmiina Myllys

Olen Jasmiina, toi-
sen vuoden mant-
salainen, ja toimin 
tänä vuonna MaO:n 
huvipääl l ikkönä. 
Kollegani Elisan 
kanssa pidän huolen 
siitä, että maolaisilla 
riittää juhlia arjen 
keskellä. Vaikka 
olenkin vielä melko 
hukassa etsiessäni 
suuntaani maan-
tieteen sisällä, hu-
vipäällikön pestiin 
tunsin kutsumus-
ta alusta alkaen; ovathan 
bileet opiskelijan parasta 
aikaa (opiskelukin on kyl-
lä jees). Huvipäälliköiden 
vastuulla on järjestää koko 
joukko tapahtumia, huo-
lehtien siitä, että käytännön 
asiat sujuvat. Ja tietenkin 
myös huolehtia siitä, että 
kaikilla on hauskaa! Emme 

kuitenkaan joudu hoita-
maan kaikkea yksin, vaan 
apunamme häärii MaO:n 
korvaamattoman arvokas 
huvityöryhmä! Odotan in-
nolla, että myös te uutuutta 
hohtavat mantsalaiset pää-
sette nauttimaan meidän ja 
huvityörymän työn mehuk-
kaista hedelmistä! 
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Isäntä Sakari Sarjakoski

Isännän tehtävistä tärkein 
on yleisestä viihtyvyydes-
tä huolehtiminen. Siihen 
kuuluu monenkirjavien 
käytännön asioiden hoi-
taminen tapahtumien 
yhteydessä ja ennen 
kaikkea huolenpito sii-
tä, että tunnelma 
pysyy hilpeänä 
ja suut kosteina! 
Lisäksi isäntänä 
olen mm. epävi-
rallisesti MaO:n 
virallinen lipun-
heiluttaja. Tällä 
kertaa meitä on 
kolme, joista alle-
kirjoittanut edus-
taa MaO:n halli-
tuksessa. Isännän 
ja emännän pestit 
eivät sävyttyneistä 
titteleistään huoli-
matta ole millään 
tapaa 

sukupuoleen sidottuja ja 
sopivat hyvin ensimmäi-
sen vuoden opiskelijal-
le – niiden kautta pääsee 
suoraan osaksi ainejärjes-
tömme sykkivää sielun-
elämää.
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Emäntä Taneli Pärssinen

Meitä emäntiä on tänä 
vuonna kolme, joista minä 
saan hoitaa hallitusemän-
nän virkaa. Emännät hoi-
tavat kaikkien MaO:n ta-
pahtumien ruokatarjoilut. 
Jouluna leivomme pipa-
reita, laskiaisena pullia ja 
vappuna munkkeja. Jo-

kaiseen kokoukseen käyn 
ostamassa myös kassillisen 
eväitä, joten siinä on myös 
yksi hyvä syy osallistua ko-
kouksiin. Yhdessä isäntien 
kanssa emännät järkkäävät 
neljä kertaa vuodessa pe-
li-illan. Emännät myös yl-
läpitävät mantsan sohvien 

ja keittiön siisteyt-
tä. Huolehdimme 
tietenkin myös 
keittiön kahvin ja 
teen ehtymättö-
mistä varastoista. 
Itse en ole mikään 
jauhopeukalo, pi-
kemminkin pul-
laposki, mutta 
handlaan kyllä 
keittiön siistimisen 
ja ylläpidon. 
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Tuutorvastaava Outi 
Seppälä

Nimeni on Outi ja olen 
kolmannen vuoden luon-
nonmaantieteen opiskelija. 
Tehtäväni tuutorivastaava-
na on organisoida kaikkea 
tuutoritoimintaa ja pitää 
niin sanotusti jöötä 

vilkkaalle ja vilistäväl-
le tuutorijoukollemme. 
Tarkoituksena on myös 
pitää yhteyttä tiedekun-
nan muihin tuutoreihin ja 
mahdollisuuksien mukaan 
järjestää yhteiskumpula-

laista häppenin-
kiä. Pyrimme 
yhdessä fuksi-
vastaava Emilin 
ja muiden tuu-
toreiden kanssa 
j ä r j e s t ä m ä ä n 
teille fukseille 
ikimuistoisen 
e ns i m m äi s e n 
vuoden maan-
tieteen laitok-
sella ja meidän 
puoleen voit 
kääntyä ihan 
missä tahansa 
asiassa.
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Liikuntavastaava Saru 
Meromaa

Wadap! Meitsi on Saru, 
kolmannen vuoden opis-
kelija. Minä ja liikunta-
vastaava parini Kasper 
Uusi-Viitala vastaamme 
MaO:laisten liikkumisesta 
ja liikuntavuoroista. Tut-
kaparini kanssa pidäm-
me huolen vuosittaisista 
sar jai lmot-
tautumisista 
(futsal, sähly, 
koris), jot-
ta MaO:n 
re ippai l i jat 
p ä ä s i s i v ä t 
h ö n t s ä i l y -
pelailemaan 
muita opis-
keijahöntsäi-
lijöitä vas-
taan. Meitä 
voi tulla ny-
k ä i s e m ä ä n 
jalasta jos on 
kysyttävää tai 

mitä ikinä tuleekaan mie-
leen MaO:n liikunnasta. 
Ehdotuksia otetaan vastaa 
enemmän kuin mielellään, 
sillä odotamme innolla tei-
tä fukseja Reippailijoiden 
riveihin. 
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Hyvä liikkuva maantieteilijä!

Kun päässäsi alkavat pyöriä 
vain alueen, tilan ja paikan 
määritelmät, on aika lähteä 
päästämään höyryjä ulos 
liikunnan merkeissä. Yli-
opistoliikuntaa koordinoiva 
UniSport tarjoaa tähän mo-
nipuoliset mahdollisuudet: 
kuntosali, kamppailulajit, 
aerobic, tanssi sekä maila- ja 
pallopelit ovat vain esimakua 
laajasta tarjonnasta. Jokaiselle 
löytyy jotakin, piditpä hikoi-
lusta itseksesi ja/tai seurassa. 
Matka gis-luokasta liikunnan 
pariin on lyhyt, sillä Kum-
pulan liikuntakeskus sijaitsee 
aivan kampuksen ytimessä. 
Sen on moni maantieteilijä 
havainnut loistavaksi ter-
veellisten elämäntapojen py-
hätöksi. Siellä voi harrastaa 
ohjattua liikuntaa bodypum-
pista kuntonyrkkeilyyn ja 
joogasta tanssitunteihin. Kes-
kuksessa on moderni kunto-
sali sekä iso liikuntasali, joka 
soveltuu monenmoisiin pe-
lailuihin. Liikuntamaksu on 

opiskelijoille suorastaan nau-
rettavan halpa: noin sadan 
euron hintaan saat vapaasti 
harrastaa kaikkea yllä mai-
nittua vuoden ajan! Kumpu-
lan liikuntakeskuksen lisäksi 
käytössä ovat niin keskustan, 
Meilahden kuin Otaniemen-
kin liikuntapisteet. Esimakua 
liikuntamahdollisuuksista saa 
UniSportin kotisivuilta: www.
unisport.fi.

UniSportin lisäksi MaO tar-
joaa jäsenilleen liikunnan 
riemua. Meillä on maanan-
taisin oma, täysin ilmainen 
pelivuoro, joka pyörii koko 
lukukauden ajan Kumpulan 
liikuntakeskuksessa. Vuo-
rolla pelataan vuoroviikoin 
sählyä ja futsalia. MaO:sta 
löytyy myös paljon innok-
kaita pallon pompottelijoita 
ja tiistai-iltapäivisin järjeste-
täänkin Kumpulan Unispor-
tilla viikottainen korisvuoro. 
Laitoksemme henkilökuntaa 
puolestaan pääset haasta-
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maan lentopalloverkon ympä-
rillä – henkilökunnan kanssa 
yhteinen lentisvuoro pyörii 
torstaisin koko lukukauden 
ajan! Liikuntavuoroilla käy 
pelinaisia ja -miehiä fukseista 
maisteritason fossiileihin, ja 
kaikki ovat niille tervetulleita 
vuosikurssiin, sukupuoleen tai 
taitoihin katsomatta. On aina 
mukava nähdä uusia kasvoja 
pelailemassa rennossa ja kan-
nustavassa, mutta samalla te-
hokkaassa ilmapiirissä. Myös 
yliopiston salibandy-, koris- 
ja futsalsarjoissa ovat MaO:n 
Reippailijat (voitokkaastikin) 
esiintyneet, ja perinnettä tul-
laan varmasti jatkamaan ha-
maan tulevaisuuteen! Ja mikä 
parasta, MaO:n liikunnat ovat 
pääosin ilmaisia, eikä edes 
UniSportin jäsenyyttä tarvita!

Sisäpelailujen ohella mantsa-
laiset kerääntyvät säännölli-
sesti ulkokentille. Mikäli si-
sälläsi asuu pieni Ron Hextall, 
innostut varmasti leppoisista 

ja talvea piristävistä pipolät-
kistä tai luistelusta. Kevätai-
kaan, maan alkaessa tuoksua, 
on puolestaan ihanaa löytää 
sisältään Kuningas Litmanen 
ja kirmata nurmelle pallon 
perään. Kesällä mantsalaiset 
voi löytää myös pesäpallon, 
ultimaten tai vaikka footbagin 
parista. Edellä mainittujen li-
säksi kokeillaan muita lajeja 
mielenkiinnon mukaan (esim. 
sulkisturnaus näin nopeasti 
mainittuna). Lisäideat ovat 
tervetulleita ja jos mielessä-
si on jokin erityinen laji, ota 
meihin heti rohkeasti yhteyttä. 
Meidät tavoitat sähköpostitse, 
Facebook-ryhmämme MaO:n 
liikuntainfon kautta tai ihan 
vaan face to face. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan ja pelivuo-
roilla nähdään!

Sporttisin terveisin,
Saru Meromaa & Kasper Uu-
si-Viitala
MaO:n liikuntavastaavat 2016
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EGEA Helsinki

Tervetuloa tutustumaan 
mantsalaisiin ympäri Eu-
rooppaa! 

EGEA (European GEo-
graphy Association for 
students and young geo-
graphers) on koko Euroo-
pan kattava maantieteen 
opiskelijoiden järjestö. 
EGEAn tarkoituksena on 
antaa maantieteen opiske-

lijoille mahdollisuus tutus-
tua eri kulttuureihin, näh-
dä uusia paikkoja ja ennen 
kaikkea tavata samanhen-
kisiä ihmisiä sekä saada 
ystäviä ympäri Eurooppaa. 
Ennen kuin huomaatkaan, 
saatat löytää itsesi fon-
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due-juhlista Zürichiläisel-
tä kattoterassilta, junasta 
keskellä Venäjän soita, tai 
tanssimasta kansantansse-
ja pienessä Serbitasavallan 
kylässä.

EGEA Helsinki, yksi 
EGEAn yli 90 jaostosta, 
järjestää monipuolista 
kansainvälistä toimintaa 
ympäri vuoden. Helppo 
tapa tutustua toimintaam-
me on osallistua lyhyeen 
EGEA-vaihtoon, jossa vie-
raillaan vajaan viikon aika-
na toisen jaoston luona ja 
tutustutetaan vastaavasti 
vierailijoita Helsinkiin. 
Viime vuosina vaihtom-
me ovat suuntautuneet 
mm. Bergeniin, Zürichiin, 
Bukarestiin, Leuveniin ja 
Lviviin. Vaihtojen lisäk-
si EGEAssa järjestetään 
paljon muitakin tapahtu-
mia, kuten vaellusviikko 
Transilvaniassa tai uuden-
vuodenbileet Maltalla. Lu-

kuvuosi huipentuu alue-
kongresseihin, joissa lähes 
100 maantieteen opiskeli-
jaa eri puolilta Eurooppaa 
kokoontuu yhteen verkos-
toitumaan, oppimaan uut-
ta ja pitämään hauskaa. 

Lisätietoa vuoden tapah-
tumista saat EGEA Hel-
singin nettisivuilta http://
blogs.helsinki.fi/egeahel-
sinki/ sekä liittymällä face-
book-ryhmäämme, EGEA 
Helsinki. Tule juttelemaan 
rohkeasti, pidä korvat hö-
röllä ja lähde saman tien 
mukaamme maailmalle!
 
Sanna Kujala
Hallituksen puheenjohtaja 
2016
EGEA Helsinki
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Kuka kukin on?

Kanslia

Katariina Kosonen
Katariina Kosonen on maantieteen opintoasiainsuun-
nittelija ja opintoneuvoja. Hän on se turvasatama, jonka 
puoleen voit kääntyä kun sinulla on mitä tahansa kurs-
seihin, laitokseen tai ylipäänsä opintoihin liittyvää kysyt-
tävää. Katariina on supermukava ja helposti lähestyttävä 
kaikkien mantsalaisten äitihahmo, ja hänellä on varmasti 
ratkaisu kaikkeen! Varaa aika ja käy juttelemassa, et kadu!

Mia Kotilainen
Kun mielesi tekee ulkomaille, käänny geologien opinto-
asiainsuunnittelijan, Mia Kotilaisen puoleen. Mia vastaa 
laitoksemme Erasmus- ja Nordlys-vaihdoista ja osaa vas-
tata mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Hänet löydät 
Katariinan vierestä maantieteen osaston käytävän puo-
lelta opintotoimistosta.
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Professorit

Sami Moisio
Sami Moisio siirtyi Kumpulaan Oulun yliopistosta viime 
vuonna. Hänet palkittiin heti debyyttivuotenaan vuoden 
miesluennoitsijaksi, eikä syyttä, sillä hänen luennointi-
tyylinsä on selkeä ja asiapitoinen. Moisio on aluesuunnit-
telun ja -politiikan professori ja julkaissut pitkän litanian 
tieteellisiä julkaisuja. Tutkimuksissaan Moisio käsittelee 
mm. geopolitiikkaa ja valtioiden alueellista muutosta.

Markku Löytönen
Markku Löytönen on suurta mainetta niittänyt kulttuu-
rimaantieteen professori. Löytösen kiinnostuksenkohtei-
ta ovat mm. terveysmaantiede ja sankarimaantieteilijät. 
Löytönen on julkaissut paljon tieteellisiä tekstejä ja haali-
nut mukavan kasan palkintoja tietokirjailijana. Löytösen 
saavutuksista voi lukea Wikipediasta, eli kyseessä täytyy 
olla julkkis!

Miska Luoto
Miska Luoto on luonnonmaantieteen professori, johon 
pääset tutustumaan heti ensimmäisellä viikolla Luon-
nonmaantieteen perusteet -kurssilla. Hän tutkii mm. 
ilmastonmuutoksen vaikutusta arktisten alueiden pe-
riglasiaalisiin ympäristöihin (kannattaa muistaa sana, 
takuuvarmasti tentissä!) ja on kansainvälisestikin tun-
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nustettu tutkija. Miska on tutkimukselle omistautunut ja 
tieteellisellä otteella luennoiva professori. Kun luentosar-
jan sadat diat ja käsitteet tuntuvat mahdottomilta ottaa 
haltuun, kättä pystyyn tai luennon jälkeen kysymään. 
Miska vastaa enemmän kuin mielellään.

Petri Pellikka
Petri Pellikka on geoinformatiikan professori erikoistu-
misalanaan kaukokartoitus. Ahkera maailmanmatkaaja 
lentelee milloin tutkimassa Grönlannin jääpeitettä, mil-
loin Keniassa Taitavuorilla vetämässä yliopiston tutki-
muslaitoksella kaukokartoituksen tutkimusprojektia. 
Moni kaukokartoitukseen syventyvä opiskelija saattaa 
löytää itsensä Afrikasta hänen kandi- tai graduohjatta-
vanaan! Tämä päällikkö järjesti 50-vuotisjuhlansa Ta-
vastialla ja mainostaa mielellään Taitavuorista kertovaa 
Veden matka -elokuvaansa.

Mari Vaattovaara
Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osastoa johtaa 
professori Mari Vaattovaara. Hän on aktiivinen tutki-
musten julkaisija ja kurssien vetäjä. Marin kursseilla paa-
tuneimmillakin luonnonmaantieteilijöillä herää häm-
mentynyt kiinnostus kaupunkimaantiedettä kohtaan, 
sillä Marin oma into tarttuu petollisen tehokkaasti! Vaat-
tovaara on hyvin tunnustettu tutkija ja sen voi huomata 
hänen luennointityylistään.
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Michael Gentile
Michael Gentile on ruotsinkielinen kaupunkimaantie-
teen apulaisprofessori, jonka luennot jättävät kaikkien 
suut auki. Kiinnostustaan Itä-Euroopan sosialisminjäl-
keisistä maista, kaupungistumisesta ja muuttoliikkeistä 
hän havainnollistaa mm. Google Earthin avulla ja oma-
kohtaisilla tarinoilla. Gentile opettaa fuksivuonna valitet-
tavan vähän, mutta häneen pääset tutustumaan ainakin 
Johdatus maantieteeseen -kurssilla.

Yliopistonlehtorit

Olli Ruth
Luonnonmaantieteen yliopistonlehtori Olli Ruthin mat-
kassa pääset tutustumaan luonnonmaantieteen syvim-
piin saloihin, geomorfologisista kartoista veden virtaa-
makaavioihin sekä erilaisiin moreeneihin.  Olli on myös 
laitoksemme yksi hyväntuulisimmista ja hauskimmista 
lehtoreista, ja hänen huumorintajuunsa pääset tutustu-
maan viimeistään Lammin kenttäkurssilla. Olli on hel-
posti lähestyttävä lehtori ja varsinkin opettajaksi tähtää-
ville Ollilta löytyy hyviä vinkkejä.

Tommi Inkinen
Tommi Inkisen erikoistumisala on talousmaantiede. Sen 
lisäksi hän on maantieteen osaston johtaja ja useiden 
muiden henkilökunnan jäsenten tavoin ahkera tieteel-
listen artikkeleiden julkaisija. Inkinen viihdyttää opiske-
lijoitaan usein mantsa-aiheisilla vitseillä, joita hän sut-
jauttelee luentojensa aikana. Tämä leppoisa professori on 
kuitenkin muissa tehtävissä vuodet 2016–2017.
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Paola Minoia
Paola Minoia on kehitysmaantieteen yliopistonlehtori ja 
dosentti, jonka tutkimusalaan kuuluvat mm. turismiin ja 
vesivaroihin liittyvät kysymykset kehitysmaissa. Paolan 
kanssa sinulla on mahdollisuus päästä matkustelemaan 
ympäri maailmaa, sillä hän järkkäilee innokkaasti mat-
koja opiskelijoilleen kaukomaille esimerkiksi Sri Lan-
kaan. Opetus tapahtuu englanniksi ja tentteihin vasta-
taan englanniksi, mutta ei paineita, jos me selvisimme 
niin kyllä selviät sinäkin!

Rami Ratvio
Rami Ratvio on väitellyt vuonna 2012 aluetieteestä ja 
toimii kulttuurimaantieteen yliopistonlehtorina. Rami 
nuorentaa mukavasti mantsan henkilökunnan keski-ikää 
ja tuo nuorekkaan innokkaalla fiiliksellä aina piristystä 
päivään. Hänet tapaat viimeistään maantieteen ja aluetie-
teen menetelmät -kurssilla ja lisäksi keväisellä Lammin 
kenttäkurssilla. Rami löytää aina aikaa moikata ja vaihtaa 
kuulumisia kaikkien kanssa.

Arttu Paarlahti
Arttu Paarlahti on yliopisto-opettaja ja verkko-opetuk-
sen tukihenkilö, ja hän tulee aivan varmasti tutuksi ns. 
kartsa-kursseilla, joilla perehdytään mm. paikkatiedon 
hankintaan ja kartografiaan. Arttu omaa kenties maail-
man pisimmät hermot, joten kursseilla kannattaa kysyä 
rohkeasti apua. Tyhmimmistäkin kysymyksistä saa vas-
taukseksi kärsivällisesti rautalangasta väännetyt ohjeet ja 
ehkä myös lämminhenkisiä vitsejä. Arttu on intohimoi-



54

nen lentopalloilija ja hän on tuttu näky torstaisin MaO:n 
Reippailijoiden lentopallovuorolla.

Petteri Muukkonen
Lukuisia suunnistuksen SM-tason titteleitä haalinut ja 
MM-kisoissakin edustanut Petteri Muukkonen on vast-
ikään geoinformatiikkaa opettamaan valittu yliopiston-
lehtori. Muukkonen piristää aiemmin kovin yksitoik-
koisia geoinformatiikan luentoja tuoreilla pedagogisilla 
menetelmillä ja osallistavalla luennoinnilla. Muukkonen 
on omistautunut suunnistaja-juoksija, ja hänet voikin 
bongata usein poistuvan kampukselta juoksujalkaa. 
Muukkonen kertoo nimeään kantavassa blogissaan muun 
muassa 25 kilometrin työmatkan taittamisesta juosten! 
 
Lisäksi maantieteen laitoksella työskentelee liuta mui-
ta yliopistonlehtoreita ja professoreita, assareita, tutki-
jakoulutettavia, tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa. 
Heihin kuuluvat muun muassa Tuuli Toivonen, Venla 
Bernelius, Anders Sirén ja Janne Soininen, joihin pääset 
tutustumaan viimeistään myöhemmin opintojesi varrel-
la, ehkä jo Johdatus maantieteeseen -kurssilla.
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Opiskelujen tekninen tuki
Syksyllä opintojen lähtiessä käyntiin tulevat sinulle tutuksi 
yliopistossamme käytettävät eri nettisivustot. Alussa nämä 
voivat tuntua sekaisilta, mutta niiden käyttö luonnistuu 
varmasti; heti kun vain selkiytyy, miltä sivulta mikäkin 
tieto tai toiminto löytyy. Tässä nettisivujen pääpointit päh-
kinänkuoressa:
 
WebOodi: kuin Wilma (samat alkukirjaimet!) – täällä 
ilmoittaudut kursseillesi ja tentteihin.

Moodle: Luultavasti eniten käytetty näistä sivuista; il-
moittauduttuasi kurssille kannattaa sinun siirtyä Mood-
leen, josta löytyvät kurssien omat sivut. Sieltä löydät kai-
ken tarvitsemasi kurssin aikatauluista ja luentokalvoista 
tehtävien palautuskansioon.

Flamma: ei mitään akuuttia. Oma lukkari, lukuvuoden 
aikataulu ja lomat, uutisia, opinto-opas, tietoa vaihtokoh-
teista jne…

Sähköposti (Office 365): Ilmoittautumalla MaO:n säh-
köpostilistoille (Mao-listalle sekä vuoden 2016 fuksien 
omalle listalle) varmistat, että olet perillä kaikista opis-
keluun ja huviin liittyvistä ilmoituksista ja uutisista. 
Sähköpostiin tulee tärkeitä ilmoitusasioita ja tiedotteita 
laidasta laitaan, joten on tärkeää lukea viestinsä säännöl-
lisesti. Etenkin upouutta @helsinki.fi-osoitetta kannattaa 
ryhtyä käyttämään. Sähköpostilistalle liittymisen ohjeet 
löydät maantieteen opiskelijoiden nettisivulta (googlaa 
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maantieteen opiskelijat!). Vaikka opiskelujen alku olisi 
kiireinen, älä viivyttele sähköpostilistalle liittymistä!
Uutuutena on myös student.helsinki.fi sivusto, joka ko-
koaa kaikki yllä mainitut sivustot yhteen!
 
Kaikkiin näihin, sähköpostiin, sekä yliopiston tietoko-
neille kirjaudutaan samoilla käyttäjätunnuksilla. Tun-
nukset voit luoda elokuussa tai vaikka jo nyt heti opis-
kelupaikan vastaanotettuasi. (Psst! Käyttäjätunnuksen 
voi keksiä myös itse!). Teknisiin asioihin perehdytään 
laitoksella ja tuutorien ohjauksella opiskelujen alussa, jo-
ten ei hätää! Yliopistolla tarjotaan muutenkin kattavasti 
tukea it-asioihin mm. Helpdesk -sivuston kautta (tulee 
myöhemmin tutuksi).

Paljon informaatiota etenkin ajankohtaisiin asioihin liit-
tyen välitetään sähköpostin ohella Facebookin ryhmien 
kautta. Liity viimeistään syksyn alussa jäseneksi ryhmiin 
MaO Ry, Mantsan fuksit 2016 ja MaO:n liikuntainfo!
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Hei pieni fuksinpalleroinen! Olen tehnyt elämäsi kan-
nalta loistavan päätöksen liittyessäsi maantieteilijöiden 
iloiseen joukkoon. On uskomatonta ajatella, että siitä on 
ainoastaan vuosi aikaa, kun itsekin kävelin perhosia vat-
sassani Esplanadinpuistoon tutustumaan uusiin opiske-
lukavereihini.

Kaikki maantieteilijät ovat tulleet eri puolilta Suomea, 
erilaisista elämäntilanteista, eri motiivien takia. Kuiten-
kin olemme kiinnostuneita samasta asiasta, maailman 
muuttamisesta paremmaksi. Sivustakatsojat eivät muu-
ta maailmaa, ja maantiede on juuri oikea paikka tarttua 
toimeen paremman tulevaisuuden puolesta. Sillä ei ole 
väliä, oletko tullut yliopistoon huippupisteillä vai viimei-
seltä varasijalta, olet aivan yhtä maantieteilijä kuin me 
kaikki. Olemme kaikki ansainneet paikkamme tässä sä-
kenöivässä poppoossa.

Voisin kertoa teille läjäpäin asioita siitä, kuinka kannat-
taa käyttää aikaa toisiin tutustumiseen ja bilettämiseen, 
tehdä kunnolla töitä ja opiskella sekä pitää hauskaa. Jä-
tän sen kuitenkin upeille tutoreillenne. Sen sijaan sanon: 
tee niin kuin itse haluat. On ihan ok opiskella koko vuo-
si hiki hatussa, mutta vielä parempi on nauttia elämästä 
muiden mantsalaisten kanssa. Ehdit hermoilla opiske-
luiden hitaasta etenemisestä vielä lukemattomia kertoja 
fuksivuoden jälkeenkin, mutta fuksivuosi on vain kerran 
elämässäsi, joten on loistava ajatus elää se täysillä. Voit 
osallistua kaikkeen kaikkialla tai olla mukana silloin täl-

Fuksipakina
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löin. Tulet kuitenkin huomaamaan, kuinka legendaariset 
sohvat ja siellä asustavat mantsalaiset vetävät vääjäämät-
tömästi myös sinut mukaan synkkiin syövereihinsä. Älä 
kiellä sohvien kutsua! Jokainen maantieteilijä ja sellaisen 
alku joutuu hakemaan vertaistukia sohvien luota, kun 
palautukset painavat päälle, kirjatentit ahdistavat tai 
gis-luokat eivät yksinkertaisesti enää houkuta.

Toiset sanovat, että lukio on ihmisen elämän paras-
ta aikaa. Itse sanon, että elämä alkaa vasta yliopistossa. 
Fuksivuoteen kuuluu ihan mahtavia juttuja, joita ei kan-
nata jättää väliin. Ensimmäisen puolivuotisen aikana 
itse opiskelun lisäksi juoksimme tapahtumasta toiseen, 
nauroimme, joimme ja nauroimme taas, olimme nukku-
matta ja nukuimmekin joskus, panikoimme opiskeluista 
ja sivuaineista ja valitimme aina liian suurta työmäärää. 
Olemme kaikki kokeneet saman, ja juuri se kasvatti meis-
tä ”meidät”.

Koulurepun pakkaamisen ja kynien teroittamisen lo-
massa on hyvä pysähtyä miettimään, mitä oikeastaan 
onkaan olla juuri maantieteilijä. Pikku prinssin mukaan 
” Ei maantieteilijä mene laskemaan kaupunkeja, jokia, 
vuoria, valtameriä eikä erämaita. Maantieteilijä on liian 
tärkeä herra juoksentelemaan ympäri. Hän ei poistu toi-
mistostaan.” Jos kuitenkin mielesi tekisi myös kentälle 
tunkkaisen toimiston sijaan, täytyy sinussa olla mantsa-
laisen lisäksi myös tutkimusmatkailijan vikaa. Huikein 
löytöretkesi alkaa nimittäin syksyllä!
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Fuksiaakkoset
Akateeminen vapaus: Merkitsee itsenäistä ajattelua ja 
vastuuta oman näkemyksen rakentamisessa. Käytännös-
sä kuitenkin sitä, että itse hoidat omat opintosi.
 
Akateeminen vartti: Kun luennot alkavat vasta 15 yli, 
pitää se hyvittää lopettamalla 15 vaille.
 
A. I. Virtasen aukio: Bussipysäkki, jolla kuuluu jäädä 
pois kun käyttää busseja 506 tai 55. Helsingin rumin, tyl-
sin ja epäviihtyisin aukio, joka jää Physicumin ja Chemi-
cumin väliin.

Alina-sali: Uuden ylioppilastalon bileluola. Tulee tutuksi 
jo ensimmäisen vuoden aikana.
 
Aluetiede: Se toinen niistä kahdesta. Suuntautumisvaih-
toehtoja kama, suma, kema ja mama.
 
Assari,  Assistentti: Tutkijan alku, joka pitää harjoitus-
työkurssit professorin puolesta.
 
Boom kah (Skumppaa punkun kaa): Suomalainen iki-
vihreä. Koreografioineen mantsabileiden tunnelmannos-
tattaja.
 
Chemicum: Kumpulan kampuksen rumin rakennus. Ke-
mistien valtakunta. Suurin lounasravintolamme Protoni 
sijaitsee täällä. 
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Citygaala:  Aluetieteen kenttäkurssin huipennus.
 
CorelDraw: Ohjelma, jota käytetään karttojen piirtämi-
seen. Tulee fuksivuoden aikana erityisen tutuksi.
 
Darra: Esiintyy aamuisin, päivisin tai iltaisin. Voi aina 
siirtää seuraavaan päivään.
 
Digitointi: Hiirikäden kidutusrituaali, jonka sivutuot-
teena syntyy digitaalisia karttoja.
 
Domma, Domus Academica: bileitä ja asumista Kam-
pissa.
 
Domus Gaudium: Tutummin Leppätalo. Järjestötiloja, 
muun muassa Matlun kerhotila (kts. Klusteri)
 
Dosentti: Yliopistollinen nimike. Henkilö toimii usein 
opettajana. Professorin pätevyys, muttei virkaa.

EGEA (European GEography Association): Järjestö eu-
rooppalaisille maantieteilijöille. Järjestää muun muassa 
opiskelijavaihtoja ja iltamia.

Ekskursio: Retkeillään yhdessä yleensä henkistä älyk-
kyyttä kohottaviin kohteisiin.

Etkot: Jatkojen vastakohta. Humalahakuinen joukkoko-
koontuminen ennen bileitä.
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Exactum: Käytävällä Physicumiin yhdistetty matemaa-
tikkojen, tilastotieteilijöiden ja käpistelijöiden valtakun-
ta. Alakerrasta löytyy kampuksen kätevämpi ja valoisam-
pi opiskelijaruokala. 
 
Fennia: Suomen Maantieteellisen Seuran englanninkie-
linen nettijulkaisu. HC tiedettä.
 
Fil. yo. Filosofian ylioppilas: Uusi tittelisi, prameampi 
kuin pelkkä opiskelija.
 
Flamma: Yliopistolaisen työpöytä, täältä löydät kaiken.
 
Flip cup: Vauhdikas juomaviesti. Kohottaa kilpailuviettiä 
ja humalatilaa.
 
Frank: Opiskelijakortti, alennusten antaja.
 
Fuksi: Sinä ja muut ensimmäisen vuoden opiskelijat.
 
Geogaala: Maantieteen kenttäkurssin (kts. Lammi) hui-
pennus.
 
Geotieteiden ja maantieteen laitos: Täällä opiskelet. Pi-
tää sisällää mantsalaiset ja geologit.
 
Geysir ry: Geofysiikan opiskelijoiden ainejärjestö.
 
GIS eli Geoinformatiikka: yksi maantieteen trendik-
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käimmistä suuntautumisvaihtoehdoista. Tuottaa velhoja.
 
GIS-labrat: Täällä GIS-velhot tekevät taikojaan. Luokat 
A111-A114 valopihalla
 
Gradu: Älä vaivaa päätäsi tällä vielä. Kummittelee van-
hempien opiskelijoiden puheissa.

Haggett: Maantieteen perusopintojen kuumottelevin 
kirjatentti, johon on onneksi tarjolla lukupiirejä ja tärp-
piloota MaOn sivuilla. Viiden nopan suoritus = yhden 
kuukauden opintotuet.
 
Haalarit: Kauniin metsänvihreä konttausasu. Syntyneet 
vauriot paikataan haalarimerkein. 
 
Haalarietiketti: Komentaa tuulettamaan haalaria suur-
ta ylpeyttä tuntien aina kun mahdollista. Vaikka haalari 
olisikin täynnä erinäisiä elämän jättämiä jälkiä, älä ikinä 
pese haalareistasi!
 
Helsinki: Kaupunki, jossa opiskelet. 
 
HOAS: Asuntoja jonojen takana.
 
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tällä tie-
naat yhden nopan.

HYK ry: Helsingin yliopiston kemistit.
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HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Auttaa, pal-
velee, järjestää ja hyysää.
 
Ilmoitustaulu: Physicumin aulassa sekalainen media 
tenttituloksista, kursseista ja muista opiskelun kannalta 
vähemmän tärkeistä häppeningeistä.

Instagram: Tunnelmoi mantsalaista meininkiä kuvalli-
sessa muodossa seuraamalla @maantieteenopiskelijatry.
 
Jatkot: Ei juhlia ilman jatkoja eikä jatkojen jatkoja… Jat-
kot muuttuvat tarvittaessa taas etkoiksi.

Kaivopuisto eli Kaivari: Viheralue Etelä-Helsingissä. 
maolaisia tavattavissa ainakin laskiaisena ja vappuna.
 
Kampuskohtaamispaikka: Yliopiston juhlavuoden kun-
niaksi perustettu reippailijan värinen keidas Valopihalla, 
jonka maantieteilijät ovat vallanneet. Täällä kuluu tunti 
jos toinenkin kahvia siemaillessa ja vastuita vältellessä. 
(Katso sohvat)

Kalenteri: Jokaisella oma. HYY:n tarjoama kalenteri si-
sältää tärkeää infoa ja tarjouksia.
 
Kartsa: Kaukokartoitus.
 
Keittiö: Kahvia ja teetä. Tiskaa mukisi, äläkä suututa 
emäntiä!
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Kirjatentti: Suoritetaan joko laitostentissä tai tenttiak-
vaariossa. Kuuluisimpia kirjatenttejä ovat Haggett ja Ro-
wntree. Älä pelkää näitä!

Kivipiha: Geologien vastine valopihalle, jossa komeilee 
suomen geologinen kartta.  

KJYR: Kumpulan järjestöjen yhteinen risteily. Syksyi-
nen merenkäyntitapahtuma, luvassa huojuntaa ja yöllisiä 
kohtaamisia muiden fuksien kanssa. (Katso Super Sea 
Cat)
 
Klusteri eli Matlu-Klusteri: MaO:n ja muiden kumpula-
laisten kerhohuone. Etkoja, jatkoja ja peli-iltoja. Älä nu-
kahda/sammu tänne. (Katso Domus Gaudium)
 
Kotisivut: blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat-ry/
 
KOOMA: Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät. Suo-
men maantieteen opiskelijoiden kokoontuminen. Perin-
ne jo vuodesta 2015. Seuraava KOOMA on Joensuussa 
keväällä 2017.
 
KuMa-retki: eli kulttuurimaantieteen retki. MaOn ret-
kivastaavien järkkäämä puoli-ilmainen ekskursio ulko-
maille. Yleensä suuntautuu Baltiaan.
Kumpula: Rakkaan laitoksemme koti. Yliopiston neljäs-
tä kampuksesta se paras. 
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Kylteri: Kauppatieteen ylioppilas. Kannattaa lähestyä 
harkiten.
 
Käpistelijä: Tietojenkäsittelytieteen opiskelija.
 
Laitostentti: Kuukausittainen tiedonoksentamistapahtu-
ma, jossa testataan opiskelijan pakaralihaksia ja aivoso-
luja. 
 
Lammi: Entinen Etelä-Hämäläinen kunta (nykyään osa 
Hämeenlinnaa), jossa fuksivuosi maantieteen pääaineek-
seen valitsevilla huipentuu venäläisellä suokairalla hu-
musta tonkien.
 
Laskiainen: Akateeminen temmellystapahtuma Kaivo-
puistossa minttukaakaon, mäenlaskun ja laskiaispullien 
merkeissä.

LG: Lyhenne sanoista “löysää göysii”. Tulee tutuksi erityi-
sesti Reippailijoiden pelivuoroilla, peleissä ja saunaillas-
sa. Tsemppihuuto ja elämäntapa.

Limes ry: Kumpulan yhteinen ainejärjestö.
 
Lärvit: Kuuluvat useisiin akateemisiin tilaisuuksiin. Ihan 
kaikkia toilailuita ei voi selittää lärveillä, mutta kannattaa 
yrittää.

Manta: Havis Amanda -patsas. Alaston typy Kauppatori-
lla, lakitetaan vappuna.
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Mantu: Melkein akateeminen kotimainen sarjajulkaisu. 
Fuksinumero käsissäsi. Muut ilmestyvät vuoden mittaan.
 
MaO ry: Maantieteen Opiskelijat ry. Huolehtii jäsenis-
tään heitä viihdyttäen.
 
MapInfo: Fuksivuoden murheenkryyni. Tulee tutuksi 
kolmannen periodin PAK-kurssilla.
 
Matlu ry: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
tiedekuntajärjestö.
 
Matrix ry: Matemaatikkojen ainejärjestö.

Metro: Kirkkaan oranssi juna, joka kulkee maan alla. 
Yhdistää pian itäiset lähiöt Etelä-Espooseen. Pummilla 
matkustaminen helppoa, mutta vaarallista. Tärkeimmät 
asemat: Sörnäinen, josta pääsee jatkoyhteyksillä Kumpu-
laan sekä Helsingin Yliopisto (entinen Kaisaniemi).
 
Mittari: Maanmittari. Tavattavissa Espoossa. Näkyy ja 
etenkin kuuluu erinäisissä juhlissa. Vastavierailut sallit-
tuja.

Muutama: Suurempi kuin yksi, vaikka sama lopputulos. 
 
Nakki: Ainejärjestöjen välinen tehtävänvaihto juhlissa.
 
Noppa:  eli opintopiste, lyhennetään op. Yksi noppa vas-
taa 27 tuntia ankaraa opiskelua.
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Nupo & Poro: Fuksien myöntämät arvonimet hyville 
luennoitsijoille, tasa-arvoisesti molemmille sukupuolille.
 
Oljenkorsi: Mantsalaisten suosima lähikuppila Kumpu-
lassa.
 
Opintopiste eli noppa: Pisteitä, joita kertyy opintosuo-
ritteeseen käydyistä kursseista. Gotta catch ‘em all!
 
Opintotuki: Tipahtaa tilille kuun 4. päivänä, häviää seu-
raavana. Muista seurata noppien ja ansiotulojen kerty-
mistä.
 
Otetaan sille! Aina löytyy hyvä syy.
 
OPM: Oma pullo mukaan näin varmistat illan sujumi-
sen.
 
Peli-ilta: Kimblen kalinaa ynnä muita pelejä Klusterilla 
silloin tällöin.
 
Periodi: Neljä kappaletta lukuvuodessa, välissä tenttejä 
ja löysäilyä.
 
Physicum: Itäsaksalaista arkkitehtuuria Kumpulassa, lai-
tos sen syövereissä. Sisäänkäynti saunan ovista.
 
Pikkujoulut: Soihdut sammuu Alina-salissa ennen jou-
lua. Fuksit järkkää! Ja ryöstää kuusen.
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Resonanssi ry: Fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ai-
nejärjestö.
 
Reippailijat: MaO:n reippaileva, kaikille avoin urheilu-
jengi. Löysää göysii! (Katso LG)
 
Sillis: Pöytäjuhlien jälkeinen silliaamiainen. Kun juhli-
en jälkeen uhkaa darra, on parasta syödä silliä ja naut-
tia kuohuvaa. P.S. yleensä (eli aina) silli korvattu muilla 
herkuilla.
 
Sitsit: “Akateeminen” pöytäjuhla, jossa saa syödä, juoda 
ja laulaa sydämensä kyllyydestä. Epävirallisempi ja edul-
lisempi kuin vuosijuhlat, vaikka sama tarkoitus.
 
Sohvat: Laitoksen paras hengauspaikka, maantieteilijöi-
den kotipesä ja elämän ydin. Ja kahvia sekä teetä, katso 
keittiö.
 
Speksi: Perinteinen opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, 
jossa kohtaukset muuttuvat yleisön mielivaltaisten käs-
kyjen mukaan.

Spektrum: Gumtäkts egen förening för de svenskspråki-
ga naturvetare. 
 
Stadi: Katso Helsinki.

Suomen maantieteellinen seura: Julkaisee Terran ja 
Fennian.
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Super Sea Cat: Titteli jonka saavuttaa ansioitunein ris-
teiljäfuksi fuksiristeilyllä eli KJYRillä. 
 
Suppa: Mantsalaisten ja geologien yhteinen oleskeluhuo-
ne kivipihan puolella. 
 
Sähköpostilista: mao-lista@helsinki.fi sekä fukseille 
mao-16@helsinki.fi. Liity, jotta tiedät mitä tapahtuu ja 
mistä puhutaan! Pakko!
 
Teekkari: Teknillisten yliopistojen opiskelijoista käytetty 
nimitys. Tupsullinen bile-eläin.
 
Terra: Old school paperilehti, joka julkaisee tiedeartik-
keleita.
 
Tenttiakvaario: Luokka, jossa opiskelija voi haluama-
naan ajankohtana käydä tekemässä valitsemansa tentin.
 
Tuutori: Johdattaa fuksin kädestä pitäen akateemisen 
elämän arkeen ja juhlaan.
Tko-äly ry: Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden eli kä-
pistelijöiden ainejärjestö.
 
TVT-ajokortti: Tietoteknisiä taitoja testaava verkkotent-
ti, aka ilmaisia noppia.
Tärppiloota: Jokaisen Haggett-tenttiä yrittävän fuksin 
pelastus. Kts. kotisivut ja Haggett. 
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Täyskaato: Kevätlukukauden päättäjäiset. On tullut aika 
heittää hyvästit menneelle lukuvuodelle ja ottaa katse 
kohti kesälaitumia. 

Uusi ylioppilastalo: Vanhan Ylioppilastalon vieressä 
– järjestöjä, osakuntia, bileitä, kokoustiloja sekä HYY:n 
toimisto.
 
Unicafé: Täällä puntaroidaan perimmäisten kysymysten 
äärellä: maukkaasti vai edullisesti? Tarkasta päivän vali-
koima: http://www.hyyravintolat.fi/lounashaku/
 
UniSport: Kuntosaleja, jumppaa ja muuta sporttista ym-
päri kaupunkia.
 
Vaihtari: Vaihto-oppilas.
 
Valopiha: Korkea käytävä, jonne valo paistaa kesällä kun 
kukaan ei ole paikalla. Sohvien ja Kampuskohtaamispai-
kan koti.
Vappu: On onneksi taas ensi keväänä. Alkaa silloin kun 
siltä tuntuu ja ei lopu.
 
Vasara ry: Geologian opiskelijoiden ainejärjestö.
 
Vuosijuhlat eli vujut: Juhlallinen tilaisuus, jossa kohote-
taan malja ainejärjestön vanhenemiselle illallisen lomas-
sa.
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Vuoden fuksi: Nimitetään pikkujouluissa.
 
Yksi: Vakio, joka lähestyy ääretöntä – “lähdetään yhdel-
le”.
 
Yliopisto-lehti: Lähes Mantun veroinen lehti.
 
Ylioppilaslehti: Kotiin kannettava ylioppilaskunnan leh-
ti, nasevaa läppää.

Yliopistonlehtori: Opettaja yliopistolla, suorittanut toh-
torin tutkinnon.
 
YTHS: Paikka, josta saa apua kaikenlaiseen kolotukseen, 
särkyyn ja muihin vaivoihin. PS. Ensimmäinen hammas-
tarkastus on ilmainen. 

506: Opiskelijoiden suosima näppärä poikittainen tie-
delinja, joka ajaa väliä Tapiola-Otaniemi-Meilahti-Pasi-
la-Kumpula-Viikki. Jää pois pysäkillä A. I. Virtasen au-
kio.
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MaO:n puheenjohtajan tervehdys

Onneksi olkoon!

Olet läpäissyt tiheän seulan ja 
selvittänyt tiesi sisään yliopis-
toon opiskelemaan tieteena-
loista kauneinta. Syksyllä alkava 
mantsalaisuus tuntuu varmasti 
kutkuttavalta ja jännittävältä 
monella tavalla, eikä suotta: 
uusien opintojen aloitus tuo ar-
keen huomattavia muutoksia. 

Tänä vuonna 45 vuotta täyt-
tänyt oppiainejärjestömme 
Maantieteen Opiskelijat ry 
(MaO) on meidän kaikkien 
mantsan opiskelijoiden yhdis-
tys, jonka tehtävä on valvoa 
jäsentensä etuja ja oikeuksia 
sekä rakentaa ja ylläpitää Hel-
singin yliopiston mantsalaisten 
yhteenkuuluvuutta. Valopihan 
sohvilla tunteja GIS-harkkoja 
pakoilleena, silliksellä onnelli-
sessa nousuhumalassa olleena 
ja mökkireissun lavatanssien 
pyörteissä heiluneena voi järjes-
tömuistot helposti nostaa muis-
tojen TOP-listoilla korkeille 
sijoille. MaO on olemassa, jotta 
me kaikki voimme vanhoilla 

päivillämme vilpittömästi sanoa 
opiskeluajan olleen sitä elämän 
parhainta.

Neljännen vuoden luonnon-
maantieteilijänä ja MaO ry:n 
puheenjohtajana haluan kan-
nustaa uusia opiskelijoita sekä 
akateemiseen että sosiaaliseen 
uteliaisuuteen. Kysykää, tutus-
tukaa ja oppikaa! Oman pääai-
neen löytäminen saattaa vaatia 
harhailua ja yliopisto-opintojen 
kautta avautuvat uudet ympy-
rät aiheuttaa alkuun ihmetystä, 
mutta ole huoleti: tuutorit ja 
vanhat opiskelijat ottavat sinut 
vastaan avoimen innokkaasti ja 
kotouttavat sinut osaksi ylpeää 
yhteisöämme pikemmin kuin 
ehdit sanoa “spatiaalinen auto-
korrelaatio”. 

Fuksi, olet syksyn tähti!

Aino-Maija Määttänen
MaO ry:n hallituksen puheen-
johtaja 2016
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Fuksin muistilista
Käsissäsi pitelemääsi 
MaOn pieneen punaiseen 
kirjaan on koottu muu-
tamia asioita, joista toi-
vomme sinun hyötyvän 
opintojesi alussa ja myö-
hemminkin. Seuraavassa 
lista asioista, joita sinun oli 
hyvä muistaa hoitaa vaikka 
jo kesän aikana, mieluusti 
kuitenkin viimeistään en-
simmäisen viikon aikana.

Läsnäolevaksi ilmoittau-
tuminen on ensimmäinen 
asia, joka kannattaa hoitaa 
kuntoon. Saat samalla yli-
opiston ATK-tunnukset ja 
sähköpostin. Ohjeet löydät 
saamastasi hyväksymiskir-
jeestä. Huomaathan, että 
menetät opinto-oikeutesi, 
jos et ilmoittaudu läsnä-
olevaksi elokuun loppuun 
mennessä! 

Jotta saisit kaiken irti 
opiskeluajastasi, kannat-
taa liittyä maantieteen 
ainejärjestöön MaO:on. 

Liittymismaksu on nau-
rettavan vähäiset 10 euroa 
ja saat sillä jäsenyyden 
loppuiäksesi. Ainejärjes-
töön kuuluminen tuo si-
nulle valtavasti etuja ja 
mahdollisuuksia bileiden, 
liikunnan, vaikuttamis-
mahdollisuuksien ja yh-
teisöllisyyden merkeissä. 
Huonoja puolia ei sen si-
jaan ole! Ohjeet jäseneksi 
liittymiseen löydät MaO:n 
nettisivuilta (googlaa Mao 
ry).

Opiskelijakortti kannattaa 
hankkia hyvissä ajoin en-
nen opintojen alkua, sillä 
sen saapumisessa saattaa 
kestää. Pärjäät ensimmäi-
set viikot kuitenkin myös 
ilman sitä. Opiskelijakortti 
oikeuttaa valtavaan kir-
joon alennuksia juna- ja 
bussilipuista Unicafen 
edulliseen lounaaseen. 
Opiskelijakortin tilaat 
osoitteesta frank.fi.
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Olet yliopisto-opiskelijana 
oikeutettu opintotukeen, 
jota voit hakea osoitteessa 
kela.fi.

Jos sinulla ei vielä ole tie-
dossa asuntoa pääkaupun-
kiseudulla tai lähialueilla, 
voit hakea sellaista mon-
taa eri reittiä. Esimerkiksi 
Helsingin opiskelija-asun-
tosäätiö HOAS ja monet 
osakunnat tarjoavat asun-
toja opiskelijoille. Google 
laulamaan! Huomaathan, 
että asuntojonot ovat usein 
pitkiä, joten tee hakemus 
hyvissä ajoin.

Vielä kerran sydämellisesti 
tervetuloa opiskelemaan 
maantiedettä! Lisää infoa 
mantsan opiskelusta maas-
ta taivaaseen löydät Maan-
tieteen opiskelijat ry:n 
nettisivuilta ja mieltäsi as-
karruttavissa kysymyksissä 
voit ottaa yhteyttä tuuto-
reihin vaikka jo kesän ai-
kana. 

nÄhdÄÄn sYksYllÄ!




