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Tämä lehti  saa HYY:n järjestölehti tukea. 
Maanti eteen opiskelijat ry. eli MaO merkit-
ti in viralliseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi 
keväällä 1971. MaO on yksi Helsingin yli-
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ganisaati ossa. MaO järjestää jäsenilleen 
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ko. MaO julkaisee ainejärjestölehti  Mantua. 
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Tuutorivastaavien tervehdys

Suuret onnittelut sinulle 
uusi maantieteilijän alku! 
Olet yksi harvoista onnek-
kaista, joka on onnistunut 
luovimaan tiensä läpi pää-
sykoeaallokon ja sisään 
maantieteen laitokselle. 
Syksystäsi on tulossa iki-
muistoinen. Mantsalla lu-
vassa on mielenkiintoisia 
opintoja, uusia ystäviä ja 
roppakaupalla riemukkaita 
rientoja.

Me olemme Taneli ja Jas-
miina, ainejärjestömme 
tuutorivastaavat. Vastuul-
lamme on hoitaa tuutoritoi-
mintaa ja huolehtia syksyn 
fuksitapahtumien sujuvuu-
desta. Luotsaamme 13 iloi-
sen tuutorin porukkaamme, 
joiden kanssa pyrimme 
tekemään syksystäsi unoh-
tumattoman. Me tuutorit 
olemme täällä siis sinua 
varten.

Tiedämme, että opintojen 
alku on täynnä uusia asioita 
ja ihmisiä. Fuksisyksyn alku 
jännittää, meitä todennäköi-
sesti yhtä paljon kuin sinua. 
Toivomme kuitenkin, että 
tulet mukaan Fuksipiknikille 
25.8. klo 18 Esplanadin puis-
toon. Mantsalaiset tunnistat 
metsänvihreistä haalareista 
ja liehuvasta lipusta sekä 
yli-innokkaista ilmeistä. Jos 
et pääse paikalle, ei hätää! 
Nähdään viimeistään seu-
raavana maanantaina 28.8. 
Kumpulan kampuksella.

Tähän käsissäsi pitelemään 
kirjaseen on koottu kaiken-
laista hyödyllistä ja kiin-
nostavaa infoa opintojesi 
alkuun liittyen. Jos et löydä 
mieltäsi askarruttaviin ky-
symyksiin vastauksia, ota 
ihmeessä yhteyttä meihin 
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Hej, och välkommen att 
studera geografi!

Jag heter Mikaela Björkqvist 
och är andra årets stude-
rande. I år finns det tyvärr 
inte en svenskspråkig tutor, 
men ja har lovat att jag kan 
ta hand om era språkliga 
behov. Även om jag inte fått 
gå universitetets gulis-vän-
liga tutorutbildning så lovar 
jag att jag inte bits.

Med mig kan du komma 
och prata om hur det här 
med svenska på uni funge-
rar och hur det är att
studera geografi med 
svenska som modersmål. 

Även om du bara vill prata 
nonsens på svenska så går 
det också bra att då komma 
till mig.

Ja kommer att vara med på 
gulispicknickien i augusti, 
och så kan man nog se mig 
lite här som var. I skolan 
hittar ni säkert mig bland 
sofforna, sen när läsåret 
börjat ordentligt.

Ses i höst!

Mikaela Björkqvist
mikaela.bjorkqvist@
helsinki.fi
043 2007955

Taneli Pärssinen
MaO:n tuutorivastaava

taneli.t.parssinen@helsinki.fi
050 5737578

Jasmiina Myllys
MaO:n fuksivastaava

jasmiina.myllys@helsinki.fi
044 5323724

jo vaikka kesän aikana! P.S. 
Ihan oikeasti.
Edessäsi häämöttää kai-
kenlaista ihanaa, me emme 
ainakaan malta odottaa!

Ensitapaamistamme innok-
kaana odotellen,
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Orientoivan viikon aikataulu

Pe 25.8. Fuksipiknikillä ote-
taan varaslähtö orientoivaan 
viikkoon. Saavu Esplanadin 
puistoon kello 18 ja etsi vih-
reänä loistavia maanti eteili-
jöiden haalareita sekä MaO:n 
lippua! Luvassa rentoa hengai-
lua ja tutustumista tuutoreihin 
ja muihin fukseihin. Sateen 
satt uessa tavataan Leppäta-
lolla (os. Leppäsuonkatu 11, 
soita Christi na Regina -ti lan 
ovikelloa).

Elämä maanti eteen opiskelijana alkaa orientoivalla vii-
kolla, joka järjestetään opintojen alkua edeltävällä viikol-
la maanantaista perjantaihin 28.8.–1.9.2017. 

Ma 28.8. Tapaat tuutorit 
Kumpulassa Physicum-raken-
nuksen aulassa klo 10. Päivän 
tarkoituksena on tutustua 
kampuksen ti loihin ja tärkeim-
piin käytäntöihin sekä saada 
ti ivis infopläjäys siitä, mitä 
tuleman pitää. Tuutorit ovat 
myös valmistautuneet vastaa-
maan kaikkiin mieltäsi askar-
rutt aviin kysymyksiin. Lounaan 
jälkeen rentoa hengailua Kum-
pulan laakson puistossa.

Ti 29.8. 
Laitoksen orientoivat opinnot 
Kumpulassa alkaen klo 9:15. 
Henkilökunta ja Maanti eteen 
opiskelijat ry:n hallitus esitt äy-
tyvät, ja saat ti etoa opintojen 
kulusta ja käytännön asioista. 

Illalla hengailua tuutoreiden 
luona sekä ohjelmaa Kaisanie-
men puistossa.

Ke 30.8. 
Kaupunkikierroksella tulevat 
tutuksi Helsingin keskustassa 
sijaitsevat yliopiston tärkeät 
paikat, kuten kirjasto, keskus-
takampus, yliopiston ravintolat 
ja urheilupaikat yms. 

Erityisesti  ulkopaikkakuntalai-
sille kaupunkikierrosta suosi-
tellaan lämpimästi !



Mikäli mahdollista, tyhjennä kalenterisi kyseiseltä viikol-
ta, sillä sen aikana saat paljon elintärkeää ti etoa opin-
toihisi liitt yen sekä tutustut kanssafukseihin, vanhempiin 
mantsalaisiin sekä Kumpulan kampukseen. Etenkin päi-
vällä järjestett y ohjelma on hyvin tärkeää (ja hauskaa)!

To 31.8. 
Laitoksen ATK-info, jossa opit 
käytt ämään opiskeluun liitt y-
viä ohjelmia ja sivustoja. 

Tämän jälkeen ti edekunnan 
laitokset ja järjestöt esitt äyty-
vät ti edebasaarissa Physicu-
missa klo 13.00.

Pe 1.9. 
Orientoiva viikko huipentuu 
perjantaina Suomenlinnassa 
järjestett ävään ryhmäytymis-
päivään. 

Tapaamme Kauppatorilla kello 
12. Illalla etkoilua tuutorei-
den luona, ja sieltä siirrymme 
jatkoille.

Ma 4.9. 
Varsinaiset opinnot alkavat. 
Päivällä koko yliopisto kokoon-
tuu avajaiskarnevaaleille 
keskustakampukselle. 

Illalla etkoillaan geologien 
kanssa ja potkaistaan opinnot 
kunnolla käynti in Limeksen 
Ex Tempore-bileissä.

Pe 8.9. 
Ensimmäisestä opiskeluviikos-
ta selviämistä juhlitaan mant-
san tutustumisbileissä Cafe 
Mascoti ssa. 

Siellä viimeistään tapaat mant-
salaisia kaikilta ylemmiltä vuo-
sikursseilta. Ennen illan bileitä 
etkoillaan tuutoreiden luona.



Tuutoriparien esittely

JIRI LILJA

Jiri on vilkas kolmannen vuoden mantsan opiskelija. 
Viimeisimmän vuoden Jiri on kuitenkin viettänyt lä-
hinnä biologian sivuaineopintojen parissa, sillä hän 
aikoo tulevaisuudessa bilsan ja mantsan opettajaksi. 
Alun perin tämä poika on Lahdesta kotoisin, mutta 
opintojen alusta asti asustellut Helsingissä. Mies voi 
lähteä Lahesta mutta Lahti ei kuitenkaan miehestä, ja 
Jiri levittääkin edelleen synnyinkaupunkinsa ilosano-
maa ympärilleen. Suomen lisäksi mies on asustellut 
Brasiliassakin ja kaipaakin edelleen ajoittain takaisin 
maan iloiseen elämänmenoon. Aurinkoista olemusta 
täydentävät joskus hyvinkin sarkastiset kommentit, 
jotka on kuitenkin sanottu kaikella rakkaudella. 

Vaikka tämän tuutorin katse saattaa joskus harhau-
tua katselemaan haaveilevasti ulos ikkunasta, hoitaa 
hän kuitenkin hommat skarpisti ja rennon reippaalla 
asenteella. Vapaa-ajalla Jirin saattaa bongata ainakin 
kalliolaisesta kantabaarista dartsia heittelemässä ja 
MaO:n reippailijoiden pelivuoroilla. Jiri tuo piristystä 
päivään kuin päivään ja hänen kanssaan kannattaa eh-
dottomasti mennä rohkeasti jutskailemaan, oli aihee-
na sitten penkkiurheilu tai pörröiset puudelit!
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JASMIINA MYLLYS

Jasmiina on kolmannen vuoden mantsalainen, jonka 
pirteys ja energia eivät jätä ketään kylmäksi. Nyky-
isin tämä erittäin eläinrakas auringonkukka Helsingin 
Kannelmäestä katselee auringonlaskuja Kalasataman 
maisemissa. Jasmiinan opiskeluihin on viime aikoina 
kuulunut matkailumantsa ja samalla espanjan kiel-
en opinnot. Aikamoinen kombo! ¡Perfecto! Tätä aina 
hymyilevää naista voisi hyvin kuvailla kesätytöksi, sil-
lä muiden jo kulkiessa toppahousuissa voi Jasmiinan 
nähdä vielä sohvilla hymyilemässä kesäisissä mekois-
sa. Jasmiina on tuutorina toista vuotta ja toimii tänä 
vuonna fuksivastaavana. Ilopalloa voisikin luonnehtia 
todelliseksi vastuunkantajaksi ja johtajatyypiksi, jonka 
energia ei tunnu koskaan loppuvan. 

Jasmiina saattaa olla (ja useimmiten onkin) ensin su-
unnittelemassa mantsan yhteisiä tapahtumia, tämän 
jälkeen toteuttaa niitä ja lopulta siivoa muiden jälkiä 
valittamatta kertaakaan! Jasmiina onkin tuutoriporuk-
kamme yksi todellisia johtohahmoja, jolle kannattaa 
ehdottomasti mennä juttelemaan ja jolle on tärkeää, 
ettei kukaan joudu tahtomattaan porukan ulkopuolelle. 
Jos et muuta keksi, voit  kysyä maailman söpöimmästä 
bulldogista!



TANELI PÄRSSINEN

Katujen keltainen kiitäjä alias Taneli on kolmannen vuo-
den mantsalainen ja toinen tuutorvastaava eli oikea 
Supertuutori! Tämän herran hymykuopat paistavat au-
ringon tavoin kaikille vastaantulijoille ja jos tarvitset li-
sää tuntomerkkejä, kannattaa tähyillä hauskoja päähi-
neitä kuten munankuorihattua, värikkäitä lippiksiä tai 
pyöräilykypärää. Juttelemaan kannattaa mennä, sillä 
Tanelin ei ainakaan vielä tiedetä purreen ketään. Jos 
kuitenkin haluat edetä astetta pidemmälle, nappaa Ta-
neli mukaasi tanssilattialle, sillä hänen liikkeensä eivät 
jätä ketään kylmäksi. 

Tanelin erityinen kiinnostuksen kohde on suunnittelu-
maantiede ja joskus hän joutuukin kaihoisasti hylkää-
mään Kumpulan sohvat ja suuntaamaan yhdyskunta-
suunnittelun sivuaineopintojen perässä Aalto-yliopiston 
tiloihin. Muuten Tanelin saattaa bongata pyörän se-
lästä, seikkailemasta kotiseuduiltaan Paraisilta suuren 
sisarusparvensa kanssa tai lähes mistä kultturellista 
tapahtumasta tahansa. Taneli on siis varsin reipas ja 
vitsikäs heppu, jonka seurassa viihtyy varmasti!





IISA HYYPIÄ

Hämäläiseltä pikkupitäjältä Artjärveltä viime syksynä 
Helsinkiin ja Kumpulan kampuksen välittömään lä-
heisyyteen muuttanut Iisa hurmasi iloisella olemuk-
sellaan ja aktiivisella osallistumisellaan viime vuoden 
tuutorit, josta tunnustuksena heinähattuinen Iisa sai 
vuoden fuksi -palkinnon. Iisa tunnetaan mantsan soh-
villa tyttönä, jonka hyytymätön hymy ja iloinen nauru 
tarttuu välittömästi muihin mantsalaisiin. Lisäksi Iisa 
hurmaa muita säihkyvillä tähtisilmillään ja värikkään 
lyhyellä tukallaan, joiden täydellinen istuvuus Iisan 
ihanaan olemukseen saa muut mantsan tytöt kateu-
desta kalpeiksi. 

Nyt toista opiskeluvuottaan aloitteleva Iisa tuli mant-
salle alun perin kehitysmaantieteen opintojen houkut-
telemana, mutta opintojen edettyä ja ammattimaisten 
professoreiden innoittamana on mielenkiinto siirtynyt 
entistä enemmän kohti luonnonmaantieteen aineo-
pintoja. Ahkeran opiskelemisen ohella Iisa rentoutuu 
edelleen viikonloppuisin Artjärven tarjoamassa rau-
hallisessa maalaisympäristössä. Arkisin Iisa kuluttaa 
ahkerasti Unisporttia ja hänet voi bongata jumpasta, 
joogasta tai melkeinpä mistä vaan Unisportin tunnilta, 
sillä mielenkiintoa ja kokeilunhalua uusia lajeja koh-
taan kyllä löytyy. Mantsan bileissäkin Iisa taitavasti 
notkistelee lanteitaan tanssilattialla koko pitkän illan 
väsymättä kertaakaan, eli jos kaipaat tanssiseuraa, on 
Iisa taatusti valmis tanssimaan kanssasi biisin kuin bii-
sin. 12



SIRJE LAPPALAINEN

Sirje on kolmannen vuoden mantsalainen, jonka kiin-
nostus opinnoissa kohdistuu kaupunkeihin. Tämä bo-
heemi neito on paljasjalkainen helsinkiläinen ja mikäli 
pääkaupunkimme on hieman vieras, löytyy hänel-
tä varmasti neuvoja ja tietämystä täällä asumiseen 
ja liikkumiseen! Sirje on myös vähän joka alan am-
mattilainen ja huhujen mukaan varsinainen mestari, 
mitä tulee ruoanlaittoon. Onhan hän sentään ollut 
MaO:n emäntä ja on töissä leipomolla, josta silloin 
tällöin työsuhde-etuna tarttuu mukaan leivos jos toi-
nenkin! Eli mikäli Sirje on tapahtumissa vastaamassa 
ruokapuolesta, on laatu taattu. 

Nykyään arjen kiireet vievät valitettavasti paljon va-
paa-aikaa, mutta Sirje on harrastanut myös sirkusta 
(Vau). Joten vapaalle vaihtaessaan tämä mimmi rok-
kaa kovaa ja korkealta ja bileissä jaksamista löytyy 
aina juhlien loppuun saakka! Sirjelle on helppo men-
nä puhumaan mistä vaan, ja tämän seireeniksikin 
kutsutun mantsalaisen löytää usein rakkailta sohvil-
tamme, joten mikäli haluat tutustua tai muuten vain 
höpötellä, mene ihmeessä moikkaamaan!





VALTTERI LAMMASSAARI

Valtteri on Lohjalta kotoisin oleva tyyliniekka, joka on 
viisipäisen veljeskatraan vanhin, mikä jo kertoo erittäin 
lupaavista valmiuksista tuutorointiin. Viisivuotinen ura 
Lohjan Prismassa päättyi, kun opinnot Helsingissä kut-
suivat ja muutto Kumpulan kukkulalle oli edessä. Vaik-
ka Lohjan idyllistä onkin tämä maalaispoika kotoisin, 
on hänen kiinnostuksensa opinnoissa kaupunki ja sen 
tutkiminen. Valtteri on vapaa-ajallaan erinomainen 
jauhelihan ja makaroonin kokkailija, mutta se jääkin 
hänen ainoaksi bravuurikseen kulinaristisella puolella, 
joten herrasta saa helposti unicafe seuraa miltei päivit-
täin. 

Vaikka usein Valtterin suusta kuuluu ”ei mulla oo ra-
haa”, päätyy hän osallistumaan jos jonkinmoiseen rie-
ntoon onnistuneesti pienellä budjetilla, eivätkä jatkot 
tai jatkojen jatkotkaan ole mitään ilman Valtterin ren-
toa seuraa ja hauskoja juttuja. Jo vuoden aikana Valtteri 
on ehtinyt juurtua ihanien sohviemme vakiokalusteek-
si ja hänen kanssaan on helppo ryhtyä rupattelemaan 
monen moisesta päivän polttavasta aiheesta kuten esi-
merkiksi Temptation Islandin viimeisimmistä draaman 
käänteistä. 
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HANNA BERG

Keminmaasta Vallilan urbaaniin katukuvaan lennähtä-
nyt Hanna on syksyllä toista opiskeluvuottaan aloitte-
leva pesunkestävä mantsamimmi! Pääaine on Hannalla 
hieman vielä hakusessa ja kiinnostus eri aineita kohtaan 
on vuoden mittaan liikkunut laidasta laitaan, mutta tällä 
hetkellä mielenkiinto on pyörinyt luonnonmaantieteen 
ympärillä. Tuutorihommien lisäksi neito on kunnostau-
nut rakkaan ainejärjestömme hallitusemäntänä, eikä 
turhaan! Hanna on vegaani ja hänellä onkin uskoma-
ton taito loihtia muiden emäntien kanssa tapahtumiin 
kaikille sopivia herkkuja, jotka saavat aina huokaamaan 
tyytyväisyydestä! 

Hanna on mutkaton, rauhallinen ja rento mimmi, joka 
kokeekin harrastuksekseen pötköttelyn. Älä anna kui-
tenkaan chillin olemuksen täysin hämätä, sillä aina sil-
loin tällöin juhlatunnelmissa räväkkä Lapin kasvatti tuo 
villimmän puolensa esiin, joka jaksaa laittaa jalalla ko-
reaksi pitkälle yöhön. Ihana Hanna on tuttu näky mant-
san sohvilla lähes aina aurinkoinen hymy huulilla, joten 
älä epäröi istahtaa hänen viereensä juttelemaan päivän 
polttavista aiheista!
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JANNI HONKAVAARA

Janni on kolmannen vuoden aluetieteen super-ahke-
ra opiskelija, joka rakastaa kaupunkeja ja suunnittelu-
maantiedettä. Hän on vuonna 1994 syntynyt helsinki-
läinen upea nainen ja hänen omia sanojansa lainaten: 
”Pakilan kasvatti, nykyään Töölön herttuatar”. Hän on 
myös ehtinyt toimia yhden vuoden ennen tuutoriksi 
ryhtymistä MaO:n aktiivina isännän hommissa, huo-
lehtien bileissä kaikenkarvaisten mantsalaisten viih-
tyvyydestä ja virvokkeista. Häntä voisi kuvailla myös 
maaniseksi eläinhulluksi ja opiskelujen lomassa myös 
liikunta ja roska-tv ovat hänelle intohimon asioita. 

Tulet varmasti huomaamaan Jannin jo kaukaa hänen 
kantavan äänensä vuoksi, kun hän keskustelee rakas-
tamistaan asioista, kuten hevosista ja muista eläimistä 
tai muuten vain (opiskelija)elämästä. Periksiantamat-
toman ja täsmällisen luonteensa vuoksi hän tulee vielä 
saavuttamaan suuria asioita elämässään eli vain taivas 
on rajana kun Jannista on kyse! Kaiken kaikkiaan Janni 
on ihanan rehellinen ja hyvä ystävä, jonka kanssa kan-
nattaa mennä rohkeasti juttusille! 
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JESSIKA ISOMERI

SOS! Vaiko sittenkin sås? Maantieteen aineenopettajak-
si aikova Jessika aloittaa syksyllä toisen vuoden opinton-
sa mantsalla. Tällä ainaisella ilopillerillä on ajanhallinta 
hyppysissä, mikä mahdollistaa railakkaan bailaamisen 
bileissä kuin bileissä. Hän onkin kunnostautunut äärim-
mäisen aktiivisena eri järjestöissä. MaO:n hallitukses-
sa huvipäällikön virkaa toimittava Jessika kuuluu myös 
Matlun ja Akateemisten seksipositiivisten hallituksiin. 
Jessika on ihanan sydämellinen ja lämminhenkinen 
persoona, sekä mielettömän touhukas. Hänen takiaan 
viime vuoden pikkujouluihin lanseerattiin uusi palkin-
to jaettavaksi MaO:n hengettärelle, jota Jessika toden 
teolla edustaa. Tämä entinen olarilainen asustaa nykyi-
sin Kurvissa, mistä hänet voi bongata sivistämästä pe-
rusdenoja boolien ihmeelliseen maailmaan. 

Tarinat kertovat, että Jessikan luota löytää älyttömim-
mät etkoilut, mitä maa päällään kantaa. Kun bileiden 
päätyttyä jatkot kiinnostavat, on syytä etsiä Jessika uu-
delleen käsiisi. Lieneekö kertaakaan käynyt niin, ettei 
Jessika olisi jatkanut iltaansa Klusterilla yhdessä mui-
den Matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 
kuuluvien opiskelijoiden kanssa. Ilmiömäisten verkos-
toitumistaitojensa myötä Jessika epäilemättä tunteekin 
jokaisen, joka joskus on Kumpulan mäellä naamaansa 
näyttänyt. Yhtä lailla kaikki tuntevat hänet, vähintään-
kin valloittavasta naurustaan!
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PAULI VOIPIO

Pauli on Riihimäen metsiköistä Vallilaan sopeutunut kol-
mannen vuoden kaupunkimantsalainen. Kampuksella 
löydät hänet usein mantsan sohvilta luotsaamassa päi-
vittäistä metrovisaa tai sitten sporttikamat päällä, kutrit 
hulmuten menossa tai tulossa MaO:n liikuntavuoroilta. 
Hän nimittäin on yksi mantsan liikuntavastaavista ja aktii-
vinen Reippailijoiden edustaja. Lisäksi tuoreimmat futis- 
ja lätkäpelien tulokset saat todennäköisimmin Paulilta. 
Saatat bongata hänet myös aamubussista pendelöintilii-
kenteen lomasta, tosin melko usein matkalla kotiin päin. 
Pauli nimittäin ei hyydy, vaan jaksaa bilettää aina aa-
muun asti! Tanssilattialla Pauli painaa pitkälle yöhön esi-
tellen upeita tanssiliikkeitään, jotka painottuvat lähinnä 
käsien hallittuun kieputukseen. Lukuisilla tapahtumilla 
täyteen lastatun viikon lopussa on mukavaa mennä ren-
toutumaan mantsakavereiden kanssa ja samalla heitellä 
vähän tikkaa. 

Paulin tikanheittotaidoissa ei ole paljon kehumista, mut-
ta tätä hän kompensoi olemalla erinomainen bingoaja. 
Jos haluat ilmaiselle risteilylle, lähde Paulin kanssa ra-
vintola Oivan legendaariseen sunnuntaibingoon. Tämän 
tuutorin pettämätön huumorintaju ja positiivinen elä-
mänasenne eivät varmasti jää keneltäkään huomaamat-
ta. Jos koulunkäynti tuntuu haastavalta, voit rohkeasti 
käydä hakemassa häneltä tsemppiä sekä vertaistukea. 
Pauli on harvinaisen reilu ja skarppi tyyppi! Kohta sataa!
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ELISA HANHIROVA

Elisa on biologiaa ja pedagogiikkaa sivuaineina luke-
va kolmannen vuoden opiskelija. Sivuainevalinnoista 
huolimatta Elisasta ei tule kuitenkaan opettajaa, vaan 
jotakin aivan muuta. Tämä ainejärjestön taloudenhoi-
dosta vastaava mirri on pedantti ja tunnollinen, mutta 
vapaalle päästessään hänestä kuoriutuu kuitenkin upea 
bilekuningatar. Organisointi ja asioiden järjestely ovat 
hänelle luontaista puuhaa, edellisenä vuonna hän kan-
toikin MaO:n huvipäällikön titteliä. Oman ainejärjestön 
vastuiden lisäksi Elisa maskeerasi viime vuonna Kumpu-
lan Speksiä, joten jos teatterihommat yliopistossa kiin-
nostaa, ei muuta kuin kyselemään! 

Espoosta itäiseen Helsinkiin (omin sanoin: mitä iistimpi, 
sen siistimpi) muuttanut Elisa tykkää vapaa-ajallaan lei-
poa niin omaksi, kuin muidenkin huviksi. Mikäli siis tar-
vitset juhliisi kakkua, laita tarjousta tulemaan! Perheen 
kuopuksen sydäntä lähellä on myös vanhat kamerat ja 
laulaminen. Elisan nykyisestä kodista löytyy poikaystä-
vän lisäksi ainakin viisitoista kakkuvuokaa. Jos siis kai-
paat mukavaa juttuseuraa jostain edellä mainitusta, tai 
oikeastaan ihan mistä vain, etsi käsiisi tämä eloisa neito!
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AKU SUOKNUUTI

Aku on alun perin maatilan poika Miehikkälästä ja on 
Tampereen kautta muuttanut Helsinkiin paremman elä-
män toivossa. Aku aloittaa toisen vuoden opintoja kult-
tuurimaantieteen parissa ja suuntaa myös keskustakam-
pukselle valtsikan sivuaineopintoihin! Tämä Länsi-Pasilan 
tyylitaituri on McDonaldsissa töissä ja hyvin opiskelu- ja 
työorientoitunut. Kuitenkin kun radalle lähdetään, men-
nään korkealta, kovaa ja pitkän kaavan mukaan. Usein 
Aku voi hyvinkin pelmahtaa paikalle jatkoille vaikka mies-
tä ei ole muuten päivän aikana näkynyt ollenkaan!

Aku, lisänimeltään kerubi, on hyvin valikoiva sekä ruu-
an että tyylinsä suhteen. Hänen kotinsa onkin sisustettu 
maulla ja suomalaisella designilla! Vapaa-aikanaan (jos 
sitä töiltä, opiskelulta tai juhlimiselta jää) hän käy kun-
tosalilla. Tämä energiapakkaus on myös kunnostautunut 
tuutoriuden lisäksi MaO:n toisena huvipäällikkönä ja yh-
dessä Jessikan kanssa he suunnittelevat ja toteuttavat 
muille mantsalaisille ikimuistoisia tapahtumia! Aku on 
ihana, aurinkoinen ja nauravainen ihminen, jonka voit 
hyvinkin löytää gis-luokista tai sohvilta kuluttamassa ai-
kaa. Akun kanssa voit keskustella ihan mistä vaan musii-
kista ja festareista ulkomaihin!
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Kansainvälisten 
opiskelijoiden tuutori 
SANNA KUJALA

Sanna on se lettipäinen hattupää, jolla on ainakin omas-
ta mielestä parhaat jutut. Sanna toimii aktiivisesti EGEA 
Helsingissä ja spämmiikin jokaista some-alustaa. Neljän-
nen vuosikurssin opiskelijana olisi hänellä tavoitteena 
joskus riipaista se kandi kasaan luonnonmaantieteestä. 
Santsukka on MaOn tyttögeimeri, tykkää valokuvauk-
sesta, kuvamanipuloinnista, sekä pupuista, ja on lisäksi 
maolaistyttöjen hoviletittäjä. Myös nukkuminen ja syö-
minen on kivaa. 

Sanna lupaa antaa loistavan kansainvälisen kokemuksen 
vaihtareille ja uusille fukseille suorittamalla aktiivista in-
tegrointia. Sanna ei skippaa iltapäiväteetään, hänen lem-
piteensä on Times New Roman ja Comic Sans (ei vaan) 
Ceylonin Oolong-tee (boring, ei ees mikään clipperi). Kai-
ken kaikkiaan Sanna on varsin helposti lähestyttävä muik-
keli, jota kannattaa nykäistä hihasta aina kun siltä tuntuu, 
liittyi asia sitten MaOon, vaihtaritoimintaan, EGEAan tai 
pupuihin. 
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Kuinka toimia kampuksella 
ja sen nodaalialueella?

Laitoskartt a



Valopihan eli maantieteen 
käytävän tunnistat katos-
ta roikkuvasta maapallosta. 
Osastomme henkilökunnan 
tilat sijaitsevat viereisellä 
käytävällä. Hengenheimolai-
sesi maantieteen opiskelijat 
löydät todennäköisimmin 
Physicumin valopihan legen-
daarisilta sohvilta tai aherta-
massa viereisissä GIS-luokis-
sa. Yksinäisyyden yllättäessä 
opiskelutovereita voi bon-
gata myös kampuksen kah-
desta opiskelijaravintolasta, 
geologien kanssa jaetusta 
opiskelijahuone Supasta tai 
Kumpulan kampuskirjastos-
ta.

Physicum on Kumpulan 
kampuksen päärakennus, 
ja siellä majailevat mant-
salaiset, geologit ja fyysi-
kot. Aulasta löydät kahvilan, 
naulakot, säilytyslokerot ja 
vahtimestarin kopin. Aulas-

ta voit jatkaa tietäsi Kum-
pulan kampuskirjastoon, 
kakkoskerroksen opiskeli-
janeuvontaan, yhdyskäytä-
vää pitkin Exactumiin ja sen 
Unicafehen tai mantsalais-
ten valtaamalle valopihalle.

Valopiha ja sohvat: Valo-
pihan löydät Physicumis-
ta, heti sisäänkäyntiä vas-
tapäätä. Tämä käytävä on 
mantsalaisten yleinen not-
kumismesta, 
josta löydät legendaariset 
sohvat. Paikka tunnetaan 
kuuluisana opiskelijoiden 
saamattomuuden ja teke-
mättömyyden keskuksena, 
jossa voi jäädä suustaan 
kiinni useiksi tunneiksi. 
Sohvilta löydät lähes aina 
kellonajasta riippumatta 
jonkun mantsalaisen not-
kumassa. Käytävän perällä 
sijaitsee keittiö, josta saa 
teetä ja kahvia opiskelija-

Kumpulan kampus
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edulliseen hintaan – muis-
tathan kuitenkin aina itse 
tiskata kuppisi! Viihtyisyyttä 
lisäämässä sohvilta löytyy 
myös päivän Hesari, uusin 
Mantu ja maantiedeaiheisia 
julkaisuja.

Kivipiha: Valopihan vierei-
nen käytävä. Geologien vas-
tine valopihalle, mutta sieltä 
vain puuttuu kaikki valopi-
han parhaimmat puolet ku-
ten sohvat, keittiö, työpöy-
dät ja viihtyisyys. Kivipihalla 
kuitenkin sijaitsee nimensä 
mukaisesti hieno Suomen 
kivikartta, kannattaa käydä 
ihailemassa! Käytävältä löy-
dät myös mantsalaisten ja 
geologien yhteisen opiskeli-
jahuone Supan.

Suppa: Maantieteilijöiden 
ja geologien virallinen opis-
kelijahuone, joka sijaitsee 
luokassa D110. Luokka on 
varustettu videotykillä, pöy-
dällä, sohvilla ja ajoittain 

siellä nukkuvilla opiskelijoil-
la. Täällä saatetaan järjestää 
joitain kokouksia ja ryhmä-
töitä, mutta käytännössä 
valopiha ja sen sohvat ovat 
mantsalaisten todellinen 
opiskelijahuone.

Henkilökunnan käytävä: 
Valopihan katosta roikkuvan 
maapallon vierestä löytyvä 
ovi vie sinut maantieteen 
henkilökunnan reviirille. 
Ovea vastapäätä sijaitsee 
laitoksen ilmoitustaulu, jos-
ta voi yrittää löytää tenttitu-
loksia. Käytävän alkupäästä 
löydät turvasatamamme, 
opintoneuvoja Katariinan 
huoneen. Henkilökunnalla 
on omat vastaanottoaikan-
sa, kannattaa tsekata etukä-
teen maantieteen laitoksen 
nettisivuilta! Vaikka henkilö-
kunta tuntuisi pelottavalta, 
ovat hekin täysin tavallisia 
mukavia ihmisiä – kannat-
taa siis mennä juttelemaan 
pienistäkin mieltä askarrut-
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tavista asioista!

GIS-labra: Valopihalla sijait-
sevat GIS-labrat A113 ‒ A114 
ovat kovan työn ja kofeiinin 
tyyssijoja. Nämä luokat ovat 
suuressa kulutuksessa ja kel-
lonajasta riippumatta ahke-
ria mantsalaisia täynnä. Jos 
vapaita tietokoneita liike-
nee, voi näillä tietokoneilla 
saada ihmeitä aikaan ‒ näis-
tä luokista nimittäin löytyvät 
kampuksen ainoat kaksiruu-
tuiset tietokoneet. GIS-lab-
ra ei ole virallisesti hiljainen 
työtila, mutta suo silti muil-
lekin työrauha.

Luentosali: Luentoja pide-
tään enimmäkseen Physicu-
min suuressa auditoriossa 
D101, johon pääset tutustu-
maan jo heti ensimmäisillä 
luennoilla. Myös tenttipäi-
vien annista pääset naut-
timaan juuri tässä tilassa. 
Toinen, mutta hieman pie-
nempi luentosali E201 löy-
tyy kakkoskerroksesta aulan 

vessojen yläpuolelta.

Tenteistä puheen ollen: 
Tenttejä on runsaasti, mut-
ta ei kannata stressata. Ten-
tissä kannattaa aina käydä. 
Uusintamahdollisuuksia on 
useita ja vastausaikaa vaik-
ka muille jakaa. Muista ot-
taa mukaan opiskelijakortti/
henkilöllisyystodistus, kynä, 
kumi, viivoitin ja miksei 
evästäkin. Vastauspaperiin 
merkitset nimen ja opiske-
lijanumeron. Kurssitentit 
painottuvat lähes aina pe-
riodin kahteen viimeiseen 
viikkoon. Näiden kurssitent-
tipäivien lisäksi järjestetään 
kerran kuussa verkkotentti-
päivä ja yleinen tenttipäivä. 
Yhä useampia tenttejä voi 
myös tenttiä valitsemanaan 
ajankohtana nk. tenttiak-
vaariossa. 
Muistathan, että jos ilmoit-
taudut tenttiin, sinne on 
myös mentävä (tai muistet-
tava perua).
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Kirjasto: Kumpulan tiede-
kirjaston sisäänkäynti sijait-
see Physicumin ensimmäi-
sessä kerroksessa kahvilan 
vieressä. Kirjasto on erittäin 
viihtyisä paikka tehdä kou-
lutöitä; siellä on paljon hy-
viä lukupaikkoja sekä tieto-
koneita. Kirjastosta löytyy 
kurssikirjojen lisäksi myös 
aikakausilehtiä. Mikäli ja-
noat vielä eksoottisempia 
niteitä, löytyy niitä mm. 
keskustan Kaisa-kirjastosta 
tai Viikistä. Muistathan olla 
kirjastossa hiljaa kuin hiiri.

Ruokala: Opiskelijan ruo-
kahuollosta vastaa Unicafe. 
Suurimmat tilat ja valikoi-
mat ovat A.I. Virtasen aukion 
toisella puolella sijaitsevas-

sa Chemicumin ruokalassa. 
Myös Exactumin puolella 
on ruokala. Opiskelija-alen-
nuksen ateriasta saat näyt-
tämällä läsnäolotodistusta 
tai elektronista tai fyysistä 
opiskelijakorttia. Huomaat-
han, että lämmintä ruokaa 
on saatavilla kahdessa eri 
hintaluokassa: edullisesti ja 
maukkaasti. Erityisruokava-
liot on yleensä huomioitu  
hyvin, mutta välillä saatat 
joutua pyytämään esim. 
gluteenittoman vaihtoeh-
don kassalta. Physicumin 
aulasta taas löydät kahvilan, 
josta voit ammentaa paton-
keja, panineja, pullaa, jää-
telöä, jogurttia, hedelmiä ja 
vaikka mitä opiskelija-alen-
nuksella. Lisää tietoa löydät 

Kampuksen muissa osissa
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osoitteesta www.unicafe.fi.

UniSport: Unisportin löydät 
Kumpulan kampuksen vie-
restä, toiselta puolelta tietä 
Physicumia. Unisportin hin-
nat ovat erittäin opiskelijays-
tävälliset, ja tarjolla on jokai-
selle sopivaa aktiviteettia! 
On spinningiä, afrotanssia, 
bodypumppia, palloilupelejä 
ja jopa juoksukursseja. Tääl-
lä voit liikkua myös maolais-
ten omilla liikuntavuoroilla 
monestikin viikossa. 

Unisportteja voit löytää 
Kumpulan lisäksi keskustas-
ta, Töölöstä, Meilahdesta ja 
Otaniemestä. Huhujen mu-
kaan kuntosalilta voit mant-
salaisten lisäksi bongata 
maantieteen professoreita 
treenailemassa. 
Lisää tietoa osoitteessa 
www.unisport.fi.

Oljenkorsi: Laajan ja laa-
dukkaan oluttarjonnan 
omaava anniskelualue 
on vakiintunut Kumpulan 
kampuksen opiskelijoiden 
vakiopaikaksi. Löydät tie-
si tänne kaveriporukalla 
vaikkapa tentin jälkeen 
suunnistamalla kampuksel-
ta kohti koillista vain parin 
minuutin verran.

Arabian kauppakeskus: 
Täältä löydät kampusta lä-
himpänä sijaitsevat ruoka-
kaupat, apteekin ja Alkon. 
Tarjolla on myös pari ravin-
tolaa ja vaatekauppaa. Si-
jaitsee kampuksen itäpuo-
lella alhaalla Hämeentien 
varressa, kätevästi aivan 
bussi- ja raitiovaunupysäk-
kien vieressä.

Kampuksen ympäristö
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Uusi ylioppilastalo, 
Mannerheimintie 5: 
Uudella ylioppilastalolla 
sijaitsee esimerkiksi HYY:n 
toimisto sekä kaikille ta-
kuuvarmasti 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 sai-
si bileseuraa vaikkapa aa-
muun asti!

Leppätalo, 
Leppäsuonkatu 11: 
Täällä sijaitsee iki-ihana 
Matlu-klusteri. Klusteri eli 
tuttavallisemmin Klusse 
(myös nimet Klurre, Ilotalo 
ja Bmur saattavat vilahtaa 
puheessa) on tiedekun-
tamme opiskelijoiden yh-
teinen kerhohuone, joka 
on kaikkien kumpulalais-
ten place-to- be jatkojen ja 
etenkin jatkojen jatkojen 
kannalta. Varo, ettet suu-
tuta Matlun maskottia, 
Urho-karhua!

Muita tärkeitä paikkoja Helsingissä
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Urho ennen Klusteria

Kaisa-kirjasto, 
Fabianinkatu 30: Kaisa-talo 
ja oppimiskeskus Aleksan-
dria sijaitsevat keskustakam-
puksella Helsingin yliopis-
ton metroaseman kupeessa. 
Kaisassa on paljon rauhalli-
sia tiloja opiskeluun ja muu-
tamia ryhmätyötiloja, joihin 

pääsee ennakkovaruksella 
tekemään hommia. Aivan 
vieressä sijaitsee oppimis-
keskus Aleksandria, joka on 
täytetty tietokoneilla, joista 
löytyy myös mantsalaisten 
käyttämät tärkeimmät paik-
katieto-ohjelmat.
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Fuksin vuosi

Laita päivämäärät jo nyt kalenteriin! Tulossa 
on kaikenlaista upeaa ohjelmaa risteilyistä 
mökkeilyyn, unohtamatta opiskelijoiden yh-
teisiä riemukkaita karkeloita laskiaista ja 

vappua!
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Avainasemassa sivuaineet
Opiskeltavana aineena 
maantieteen erikoispiir-
re on sen monipuolisuus: 
mantsa liittyy kaikkeen ja 
mistä tahansa voi tehdä 
maantiedettä. Tutkintoon 
kuuluukin liittää opintoja 
mantsan lisäksi muilta tie-
teenaloilta, ja mantsalaisia 
löytyy lukemasta sivuainei-
taan ympäri ämpäri, lähes 
kaikilta yliopiston kampuk-
silta ja myös muista yliopis-
toista, kuten Aallosta. Si-
vuaineen voit valita lähes 

täysin oman kiinnostuksesi 
mukaan: kaikenlaiset aineet 
biologiasta ja geologiasta 
yhdyskuntasuunnitteluun 
ja taloustieteeseen sopivat 
hyvin maantieteen kanssa 
yhteen. Vain luovuus on ra-
jana! 

Voit tarkentaa suuntaus-
tasi maantieteen sisälläkin 
painottamalla sinua kiin-
nostavia aiheita kurssiva-
linnoissasi, mutta todellista 
pääroolia näyttelevät sivuai-
nevalinnat. Monipuoliset 

Mikä sinusta tulee isona?
Tätä kysymystä tuputetaan sinulle jok’ikisissa sukujuhlissa ja 
kissanristiäisissä, kun ylpeänä ilmoitat opiskelevasi maantieteen 
laitoksella. Lisäksi tulet itse esittämään saman kysymyksen itsel-
lesi vielä monta kertaa tulevien vuosien kuluessa.
Tulevaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa, sillä epävarmuus 
on olennainen osa akateemista vapautta. Yliopistolla kukaan ei 
iske sinulle lukujärjestystä kouraan ja kysele pakollisten kurssi-
suoritusten perään – olet itse oman koulutuksesi rehtori ja opin-
to-ohjaaja. Oppilaitoksemme ei valmista meitä suoraan ammat-
tiin, vaan maisterin arvonimi merkitsee pikemminkin laajoja 
valmiuksia, avoimia ovia ja avaran tieteellisen maailmankuvan 
omaksumista.
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tutkintokokonaisuudet ovat 
johdatelleet mantsalaisia 
vaikka minne, aina luomu-
tilojen pelloilta sanomaleh-
tien toimituksiin. Elinkeino-
elämän saralla mahdollisia 
nimikkeitä ovat toimitusjoh-
taja, yrittäjä, projektipääl-
likkö ja ulkoasiainsihteeri 
– onpa joku päätynyt edus-
kuntaankin asti.

Pulpetin toiselle puolen 
Opettajan ammatti on ”var-
ma työpaikka” mantsalaisil-
le, eikä lainkaan huono sel-
lainen. Ne, jotka haikailevat 
takaisin karttakepin ja liitu-
taulun maailmaan, hakevat 
buustia yleensä kasvatustie-
teistä ja biologiasta. Myös 
historia tai yhteiskuntaoppi 
ovat toiseksi opetettavaksi 
aineiksi käypiä vaihtoehtoja. 
Eri oppilaitokset tarjoavat 
opettajilleen jatkuvasti yhä 
enemmän myös kansainvä-
lisyys- ja ympäristökasvatus-
työtä.

Loppuelämä yliopistossa 
Tulenpalavasti yliopistoelä-
mään rakastuvat voivat ha-
keutua tänne töihin.  Nämä 
ihmiset tunnistaa arvokkaan 
kuuloisista titteleistä, kuten 
amanuenssi, yliaktuuri, de-
kaani tai kansleri. Laitoksen 
suojissa ahertavana tutki-
jana voi syventyä vaikkapa 
ilmastonmuutokseen, dyy-
neihin, aidsiin tai kaupun-
kirakenteeseen. Melkeinpä 
mihin tahansa siis.

Tulevaisuuden kova sana: 
GIS 
Viimeistään fuksivuoden ai-
kana näiden kolmen maa-
gisen kirjaimen merkitys 
tulee avautumaan pimeim-
mässäkin tynnyrissä asu-
neelle opiskelijalle. Huhu-
taan, että 2000-luvulla GIS 
vakiintuu synonyymiksi 
sanalle maantiede. Paik-
katietoa hyödyntävät kaik-
ki, kaikkialla: mieti vaikka 
sosiaalista mediaa tai äly-
puhelimesi sovelluksia. 
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Tuleeko sinusta seuraava MaOn pikkujoulujen pukukilpailun voittaja?

GIS-ohjelmien käyttäjät ja 
paikkatietogurut tulevat vii-
pottamaan työelämän ohi-
tuskaistalla, joten ole hereil-
lä harjoituskursseilla!

Älä stressaa vielä
äläkä vielä moneen vuoteen. 
Vaikka löisitkin tulevaisuu-
tesi lukkoon, ehdit varmasti 
muuttaa mieltäsi vielä mo-
neen otteeseen ennen opin-
tojen päättymistä. Maantie-
teilijät ovat aina pääasiassa 
työllistyneet hyvin, joten 
kyllä sinäkin jostain saat lei-
pärahasi riivittyä. Tärkeintä 
on olla avarakatseinen ja en-
nakkoluuloton sekä syven-
tyä teemoihin, jotka todella 

tuntuvat mielenkiintoisilta. 
Vielä fuksivuonna mikään ei 
ole kiveen kirjoitettua, joten 
älä ota paineita opintopistei-
den tai työkokemuksen ker-
tymisestä. Sen sijaan nauti 
akateemisesta vapaudesta, 
harjoittele rentoutumisen 
jaloa taitoa ja haistele eri 
vaihtoehtojen tuulia. 
Uusia mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia saattaa pölläh-
tää eteen ihan odottamatta. 
Älä suunnittele elämääsi lii-
kaa, se kannattaa vain elää!



Yliopistossa jokaisella kun-
non oppiaineella on oma 

ainejärjestönsä, ti etenkin 
siis myös meillä mantsalai-
silla on omansa. Ainejärjes-
tömme kantaa nimeä Maan-
ti eteen Opiskelijat ry eli 
tutt avallisemmin MaO. Ai-
nejärjestön tärkeimpiin teh-
täviin kuuluu huolehti a opis-
kelijoiden hyvinvoinnista ja 
eduista sekä organisoida kai-
kenlaista toimintaa, kuten 
tuutorointi a, ja tarjota kaikil-
le jäsenilleen vapaa-ajanvie-
tett ä. Opiskelijoiden eduista 
pidetään huolta ott amalla 
kantaa ajankohtaisiin opis-

kelijaa koskeviin asioihin ja 
olemalla ti iviissä yhteydes-
sä laitoksen ja ti edekunnan 
päätt äviin elimiin. 

Opiskelijan arjessa MaO:n 
toiminta näkyy kuitenkin 
eniten tapahtumien muo-
dossa. MaO järjestää liikun-
tatapahtumia, bileitä, retkiä, 
herkkutarjoiluja, kultt uurita-
pahtumia sekä paljon muu-
ta. Kaiken tämän lisäksi MaO 
tarjoaa aina avoimesta keit-
ti östään jäsenilleen eritt äin 
huokeahintaista kahvia ja 
teetä. 

Ainejärjestömme MaO ry
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Joka vuosi MaO:lle vali-
taan uusi kymmenhenki-
nen hallitus. Hallitukseen 
kuuluvat tärkeimpien ak-
tiivivirkojen haltijat, kuten 
puheenjohtaja ja talou-
denhoitaja. Joka toinen 
viikko hallitus kokoontuu 
pyöreän (tai muunmuo-
toisen) pöydän ääreen 
puimaan MaO:n asioita, 
puheenjohtajan johdolla. 

Kokouksissa käydään läpi 
muun muassa menneitä 
ja tulevia tapahtumia, saa-
tua palautetta ja toimin-
nan kehitysideoita. Ilman 
hallituslaisten pyörittämiä 
kokouksia MaO ei pysyisi 
kasassa, sillä kokouksissa 

kontrolloidaan sitä, että 
homma toimii. Kokouk-
set ovat kaikille avoimia ja 
kaikki saavat vapaasti sa-
noa sanottavansa, mutta 
viime kädessä hallituksel-
la on lopullinen päätös-
valta.

Hallituslaisten lisäksi 
MaO:n hommia hoitaa 
liuta muitakin aktiiveja. 
Aktiivijoukon ansiosta ta-
pahtumat saadaan toteu-
tettua ja yllä pysyy hyvä 
tekemisen meininki. 

Tervetuloa mukaan!

MaO:n hallitus 2017
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Puheenjohtaja OUTI SEPPÄLÄ
Moi! Olen Outi, neljännen vuoden 
luonnonmantsalainen ja aine-
järjestömme puheenjohtaja. 
Tehtäviini kuuluu kokousten 
johtamisen lisäksi olla pe-
rillä suunnilleen kaikesta, 
mitä MaO:ssa tapahtuu 
ja luotsata yhdessä muun 
hallituksen kanssa järjestöä 
sille suotuiseen suuntaan. 
Pyrin olemaan aktiivien tukena 
ja ratkomaan yhdessä eteen tulevia 
ongelmia. Lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu 
edustaminen ja suhteiden ylläpito muihin järjestöihin. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan MaO:n toimintaan!

Varapuheenjohtaja 
JANNI HONKAVAARA

Hei, olen Janni! Hallituksessa 
kannan korteni kekoon vara-
puheenjohtajan virassa, jo-
hon pääpiirteissään kuuluu 
viestintä ja edustustehtävät 
sekä puheenjohtajan ja halli-

tuksen oikeana kätenä toimi-
minen. Lisäksi vastaan ympä-

ristö- ja yhdenvertaisuusasioista 
sekä toimin järjestömme häirintä-

yhdyshenkilönä. Odotan innolla syksyä ja 
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Sihteeri JULIA VIERTOLA
Hei, olen Julia, toisen vuoden 

mantsalainen, ja aktiiviura-
ni MaO:ssa olen aloittanut 
sihteerinä. Tehtäviini kuu-
luu kirjoittaa kokousten 
pöytäkirjan puhtaaksi sen 
jälkeen, kun olen ahkeran 
näpyttelyn lomassa yrittä-

nyt pysyä mukana muiden 
keskusteluissa. Yleensä pöytä-

kirjat ovatkin täynnä typoja, kun 
    alan niitä ruotimaan virallisiksi asiakirjoik-
si. Sihteerinä pääsee mukavasti suoraan ainejärjestötoi-
minnan ytimeen, ja olen nauttinut jokaisesta kokouksesta 
ja ilmi tulleista aineärjestömme asioista, joihin pyrimme 
vaikuttamaan parhaamme mukaan. Myös fuksit oppivat 
kokouksissa äkkiä, miten MaO toimii, joten suosittelen 
lämpimästi käymään kokouksissa niin usein kuin mahdol-
lista!

autan mielelläni uusia fukseja pääsemään sisään yliopis-
tomaailmaan ja rakkaaseen ainejärjestöömme. Toivotta-
vasti näen teitä sankoin joukoin MaO:n tapahtumissa ja 
kokouksissa!

43  



Taloudenhoitaja 
ELISA HANHIROVA
Olen Elisa, kolmannen 
vuoden mantsalainen ja 
ainejärjestömme talou-
denhoitaja. Pääaineeni 
on luonnonmaantiede ja 
sivuaineina suoritan bio-
logiaa ja aineenopettajan 
opintoja. Taloudenhoitajana 
pidän huolen ainejärjestön talo-
udesta ja rahoista. Makselen siis las- kuja, 
huolehdin MaO:n rahavirroista ja muistuttelen opis-
kelijoita maksamaan esimerkiksi kahvimaksunsa. P.S. 
Muistattehan liittyä ainejärjestöömme ja maksaa liit-
tymismaksun!

Opintovastaava 
EMIL EHNSTRÖM

Olen Emil, kolmannen vuo-
den kulttuurimaantieteilijä. 
Toimin MaO:ssa opintovas-
taavana, eli yritän pitää yh-
teyttä henkilökuntaan ja 
ratkaista kaikenlaisia opin-

toihin liittyviä ongelmakoh-
tia. Käytännön tasolla lähetän 

paljon sähköpostiviestejä, järjes-
tän opintoinfotilaisuuksia ja yritän 

viedä eteenpäin opiskelijoiden mielipiteitä opinnois-
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Huvipäällikko 
JESSIKA ISOMERI

Moi kaikki ihanat fuksit!  
Olen Jessika, toisen vuo-
den mantsalainen, ja 
toimin MaO:n huvipääl-
likkönä. Huolehdin tapah-

tumien järjestämisestä ja 
tiedottamisesta, sekä siitä, 

että kaikilla on hauskaa! Tä-
män vastuun kanssani jakaa uskot-

tu huvisihteerini Aku, sekä aktiivisista mantsalaisista 
koostuva huvityöryhmä. Vaikka mantsalla aloittaessa-
ni omat odotukseni olivat todella korkealla, ylittyivät 
ne silti moninkertaisesti. Halusin itsekin olla mukana 
luomassa huikeita tapahtumia,   joten huvipäällikök-
si ryhtyminen oli minulle nappivalinta. Mantsalla on 
todella paljon hauskaa häppeninkiä vuoden mittaan, 
unohtamatta opiskelua, eli tylsää ei varmasti tule!

ta. Ydinasemassa on MOT-ryhmä eli maantieteenopinto-
työryhmä, johon suosittelen liittymään, jotta tiedät, mitä 
tällä hetkellä on meneillään opintokentällä. Ryhmässä ei 
tarvitse tehdä mitään jos ei halua, mutta fuksit ovat supe-
rekstratervetulleita mukaan tekemään Kumpulasta vielä 
parempaa paikkaa opiskella!
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Isäntä JOUKO LAPPALAINEN
Moro! Olen Jouko, toisen vuoden 
mantsalainen, ja olen tämän 
vuoden hallituksen isäntä-
nä. Yhdessä kahden muun 
isännän kanssa huoleh-
dimme MaO:n tapahtu-
miin osallistuvien viih-
tymisestä muun muassa 
musiikin ja virvokkeiden 
muodossa. Isännät tekevät 
yhdessä emäntien kanssa tär-
keää työtä tapahtumien onnis-
tumiseksi. Isännällä on myös tärkeä epä- virallinen 
seremoniallinen virka MaO:n lipun kantajana. Isännän 
viran kautta pääsee kiinteäksi osaksi ainejärjestötoi-
mintaa ja näkemään, miten käytännön asiat MaO:ssa 
oikein hoidetaan. Parasta isännän virassa on se, että 
siitä voi tehdä juuri sen näköisen kuin haluaa.

Emäntä HANNA BERG
Olen Hanna, toisen vuoden 

mantsalainen ja toimin tä-
män vuoden hallitusemän-
tänä. Minun lisäkseni on 
vielä kaksi muuta emäntää: 
Taiga ja Sanni. Yhdessä loih-
dimme MaO:n tapahtumiin 

erilaisia herkkuja, kuten las-
kiaisena laskiaispullia ja vappu-

46



Tuutorivastaava
TANELI PÄRSSINEN

Olen Taneli ja opiskelen kol-
matta vuotta suunnittelu-
maantiedettä. MaO:n tuu-
torivastaavana tehtävänäni 
on organisoida tuutortoi-
mintaa eli pitää huolta siitä, 
että tuutoreilla pysyy hom-

ma hanskassa ja asiat hoituu 
niin kuin on sovittu. Vastuullani 

on myös tehdä fuksisyksyn tapah-
tumista ja   ohjelmasta mahdollisimman 

fuksilähtöistä ja lämpimästi teidät uudet opiskeli-
jat mantsalle vastaanottavia. 

na vappumunkkeja. Myös meidän mantsalaisten keittiön ja 
sohvien siisteydestä sekä kahvin ja teen riittävyydestä huo-
lehtiminen kuuluu hommiimme, sillä opiskelijathan ovat 
tunnetusti kofeiinin suurkuluttajia. Lisäksi käyn tietenkin 
kokouksissa ja ostan herkulliset kokoustarjoilut yhteiseen 
naposteluun.

Toimin tehtävässä yhdessä fuksivastaavamme Jasmiinan 
kanssa, mutta hallituksen jäsenenä minulla on myös vas-
tuu viestiä hallituksen suuntaan, kuinka meidän fuksit ja 
tuutortoiminta voivat. 
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Liikuntavastaava SARI 
AROALHO
Moikka! Oon Sari, toisen 
vuoden mantsalainen, ja 
istun tämän kauden halli-
tuksessa liikuntavastaava-
na. Mulla 
on kaks huikeeta paria, 
Pauli ja Miikka, 
ja heidän kanssaan huolehdi-
taan jokaviikkoisista liikuntavuo-
roista. Liikuntavuoroilla on aina tosi hyvä 
ja rento meininki ja ootellaankin jo innoissamme teitä 
fukseja liittymään meidän Reippailijoiden joukkoon! 
Jos ajattelit, että vihree ei oo sun väri, älä huolehdi, 
me kannetaan ylpeinä meidän upeita oransseja peli-
paitoja. Nähdään pelivuoroilla!

@maantieteenopiskelijatry

Seuraa instassa!
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EGEA Helsinki ry

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 opis-
kelijoille mahdollisuus 
tutustua eri kulttuurei-
hin, nähdä uusia paikko-
ja ja ennen kaikkea tava-
ta samanhenkisiä ihmisiä 
sekä saada ystäviä ympäri 

Eurooppaa. Ennen kuin 
huomaatkaan, saatat löy-
tää itsesi fondue-juhlista 
zürichiläiseltä kattote-
rassilta, junasta keskellä 
Venäjän soita, tai tans-
simasta kansantansseja 
pienessä serbitasavallan 
kylässä. EGEA Helsinki ry, 
yksi EGEAn yli 90 jaostos-
ta, järjestää monipuolista 
kansainvälistä toimintaa 
ympäri vuoden. Help-
po tapa tutustua toimin-
taamme on osallistua 
lyhyeen EGEA-vaihtoon, 
jossa vieraillaan vajaan 
viikon aikana toisen jaos-

49  



ton luona ja tutustutetaan 
vastaavasti  vierailijoita Hel-
sinkiin. Viime vuosina vaih-
tomme ovat suuntautuneet 
mm. Utrechti in, Zürichiin, 
Krakovaan, Trondheimiin ja 
Moskovaan. Vaihtojen lisäk-
si EGEAssa järjestetään pal-
jon muitakin tapahtumia, 
kuten vaellusviikko Transil-
vaniassa tai uudenvuoden-
bileet Tšekeissä. Lukuvuosi 
huipentuu aluekongressei-
hin, joissa noin 100 maan-
ti eteen opiskelijaa eri puo-
lilta Eurooppaa kokoontuu 
yhteen verkostoitumaan, 
oppimaan uutt a ja pitä-
mään hauskaa.

Lisäti etoa vuoden tapahtu-
mista saat EGEA Helsingin 
netti  sivuilta blogs.helsinki.
fi /egeahelsinki sekä liitt y-
mällä Facebook-ryhmääm-
me, EGEA Helsinki ry. Tule 
jutt elemaan rohkeasti , pidä 
korvat höröllä ja lähde sa-
man ti en mukaamme maa-
ilmalle!

Tiia Määtt ä
Hallituksen puheenjohtaja 
2017
EGEA Helsinki ry
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Kun päässäsi alkavat pyöriä 
vain alueen, tilan ja paikan 
määritelmät, on aika lähteä 
päästämään höyryjä ulos 
liikunnan merkeissä. Yli-
opistoliikuntaa koordinoi-
va UniSport tarjoaa tähän 
monipuoliset mahdollisuu-
det: kuntosali, kamppailu-
lajit, aerobic, tanssi sekä 
maila- ja pallopelit ovat 
vain esimakua laajasta tar-
jonnasta. Jokaiselle löytyy 
jotakin, piditpä hikoilusta 
itseksesi ja/tai seurassa. 

Matka gis-luokasta liikun-
nan pariin on lyhyt, sillä 
Kumpulan liikuntakeskus 
sijaitsee aivan kampuk-
sen ytimessä. Sen on moni 
maantieteilijä havainnut 
loistavaksi terveellisten 
elämäntapojen pyhätök-
si. Siellä voi harrastaa oh-
jattua liikuntaa bodypum-
pista kuntonyrkkeilyyn ja 

joogasta tanssitunteihin. 
Keskuksessa on moderni 
kuntosali sekä iso liikunta-
sali, joka soveltuu monen-
moisiin pelailuihin. 

Liikuntamaksu on opiske-
lijoille suorastaan nauret-
tavan halpa: noin sadan 
euron hintaan saat vapaas-
ti harrastaa kaikkea yllä 
mainittua vuoden ajan! 
Kumpulan liikuntakeskuk-
sen lisäksi käytössä ovat 
niin keskustan, Meilahden 
kuin Otaniemenkin liikun-
tapisteet. Esimakua liikun-
tamahdollisuuksista 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 

Hyvä liikkuva maantieteilijä!
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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 henkilökun-
taa puolestaan pääset haas-
tamaan lentopalloverkon 
ympärillä – henkilökunnan 
kanssa yhteinen lentisvuoro 
pyörii torstaisin koko luku-
kauden ajan! 

Liikuntavuoroilla käy peli-
naisia ja -miehiä fukseista 
maisteritason fossiileihin, ja 
kaikki ovat niille tervetullei-
ta vuosikurssiin, sukupuo-
leen tai taitoihin katsomat-
ta. On aina mukava nähdä 
uusia kasvoja pelailemassa 
rennossa ja kannustavassa, 
mutta samalla tehokkaassa 
ilmapiirissä. Myös yliopiston 
salibandy-, koris ja futsalsar-
joissa ovat MaO:n Reippaili-

jat (voitokkaastikin) esiinty-
neet, ja perinnettä tullaan 
varmasti jatkamaan hamaan 
tulevaisuuteen! Ja mikä pa-
rasta, MaO:n liikunnat ovat 
pääosin ilmaisia, eikä edes 
UniSportin jäsenyyttä tarvi-
ta! 

Sisäpelailujen ohella mant-
salaiset kerääntyvät sään-
nöllisesti ulkokentille. Mikäli 
sisälläsi asuu pieni Ron Hex-
tall, innostut varmasti lep-
poisista ja talvea piristävistä 
pipolätkistä tai luistelusta. 
Kevätaikaan, maan alkaes-
sa tuoksua, on puolestaan 
ihanaa löytää sisältään Ku-
ningas Litmanen ja kirmata 
nurmelle pallon perään. Ke-
sällä mantsalaiset voi löytää 
myös pesäpallon, ultimaten 
tai vaikka footbagin paris-
ta. Edellä mainittujen lisäksi 
kokeillaan muita lajeja mie-
lenkiinnon mukaan (esim. 
sulkisturnaus näin nopeasti 
mainittuna). Lisäideat ovat 
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tervetulleita ja jos mielessä-
si on jokin erityinen laji, ota 
meihin heti rohkeasti yhteyt-
tä. Meidät tavoitat sähkö-
postitse, Facebook-ryhmäm-
me MaO:n liikuntainfon 
kautta tai ihan vaan face to 
face. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan ja pelivuoroilla näh-
dään! 

Sporttisin terveisin, 

Sari Aroalho, Pauli Voipio & 
Miikka Kulpakko 
MaO:n liikuntavastaavat 
2017  

Reippailijat fuksiaisissa 2015
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Kuka kukin on?
KANSLIA

Katariina Kosonen
Katariina Kosonen on maantieteen koulu-
tussuunnittelija. Hän on se turvasatama, 
jonka puoleen voit kääntyä, kun sinulla 
on mitä tahansa kursseihin, laitokseen tai 
ylipäänsä opintoihin liittyvää kysyttävää. Katariina on su-
permukava ja helposti lähestyttävä kaikkien mantsalaisten 
äitihahmo, ja hänellä on varmasti ratkaisu kaikkeen! Varaa 
aika ja käy juttelemassa, et kadu!

PROFESSORIT

Sami Moisio
Sami Moisio siirtyi Kumpulaan Oulun 
yliopistosta vuonna 2015. Hänet pal-
kittiin heti debyyttivuotenaan vuoden 
miesluennoitsijaksi, eikä syyttä, sillä hä-
nen luennointityylinsä on selkeä ja asia-
pitoinen. Moisio on aluesuunnittelun ja 
-politiikan professori, ja hän on julkais-
sut pitkän litanian tieteellisiä julkaisuja. 
Tutkimuksissaan Moisio käsittelee mm. 
geopolitiikkaa ja valtioiden alueellista 
muutosta.
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Miska Luoto
Miska Luoto on luonnonmaantieteen 
professori, johon pääset tutustumaan 
luultavasti heti ensimmäisellä viikolla. 
Hän tutkii mm. ilmastonmuutoksen vai-
kutusta arktisten alueiden periglasiaa-
lisiin ympäristöihin (kannattaa muistaa 
sana, takuuvarmasti tentissä!) ja on kan-
sainvälisestikin tunnustettu tutkija. Miska 
on tutkimukselle omistautunut ja tieteel-
lisellä otteella luennoiva professori. Kun 
luentosarjan sadat diat ja käsitteet tun-
tuvat mahdottomilta ottaa haltuun, kät-
tä pystyyn tai luennon jälkeen kysymään. 
Miska vastaa enemmän kuin mielellään.

Markku Löytönen
Markku Löytönen on suurta mainetta 
niittänyt kulttuurimaantieteen professo-
ri. Löytösen kiinnostuksenkohteita ovat 
mm. terveysmaantiede ja sankarimaan-
tieteilijät. Löytönen on julkaissut paljon 
tieteellisiä tekstejä ja haalinut mukavan 
kasan palkintoja tietokirjailijana. Löytö-
sen saavutuksista voi lukea Wikipediasta, 
eli kyseessä täytyy olla julkkis!
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Petri Pellikka
Petri Pellikka on geoinformatiikan pro-
fessori erikoistumisalanaan kaukokar-
toitus. Ahkera maailmanmatkaaja len-
telee milloin tutkimassa Grönlannin 
jääpeitettä, milloin Keniassa Taita-vuo-
rilla vetämässä yliopiston tutkimuslai-
toksella kaukokartoituksen tutkimusprojektia. 
Moni kaukokartoitukseen syventyvä opiskelija 
saattaa löytää itsensä Afrikasta hänen kandi- 
tai graduohjattavanaan! Tämä päällikkö järjesti 
50-vuotisjuhlansa Tavastialla ja mainostaa mie-
lellään Taita-vuorista kertovaa Veden matka 
-elokuvaansa.

Mari Vaattovaara
Kaupunkimaantieteen ja aluetutki-
muksen osastoa johtaa professori 
Mari Vaattovaara. Hän on aktiivinen 
tutkimusten julkaisija ja kurssien vetä-
jä. Marin kursseilla paatuneimmillakin 
luonnonmaantieteilijöillä herää häm-
mentynyt kiinnostus kaupunkimaantiedettä 
kohtaan, sillä Marin oma into tarttuu petollisen 
tehokkaasti! Vaattovaara on hyvin tunnustettu 
tutkija ja sen voi huomata hänen luennointityy-
listään.
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YLIOPISTONLEHTORIT

Tuuli Toivonen
Toivonen on geoinformatiikan apulais-
professori, johon pääset tutustumaan, 
mikäli geoinformatiikka kiinnostaa myös 
fuksivuoden jälkeen. Tekee laitoksella 

kovaa ja arvostettua tutkimusta.

Olli Ruth
Luonnonmaantieteen yliopistonlehto-
ri Olli Ruthin matkassa pääset tutustu-
maan luonnonmaantieteen syvimpiin 
saloihin, geomorfologisista kartoista ve-

den virtaamakaavioihin sekä erilaisiin moreeneihin.  Olli 
on myös laitoksemme yksi hyväntuulisimmista ja haus-
kimmista lehtoreista, ja hänen huumorintajuunsa pääset 
tutustumaan viimeistään kenttäkurssilla. Olli on helposti 
lähestyttävä lehtori ja varsinkin opettajaksi tähtääville Ol-

lilta löytyy hyviä vinkkejä.

Rami Ratvio
Rami Ratvio on väitellyt vuonna 2012 
aluetieteestä ja toimii kulttuurimaantie-
teen yliopistonlehtorina. Rami nuoren-
taa mukavasti mantsan henkilökunnan 
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keski-ikää ja tuo nuorekkaan innokkaalla fiiliksellä aina pi-
ristystä päivään. Rami löytää aina aikaa moikata ja vaihtaa 
kuulumisia kaikkien kanssa.
Arttu Paarlahti
Arttu Paarlahti on yliopisto-opettaja ja 
verkko-opetuksen tukihenkilö, ja hän tu-
lee aivan varmasti tutuksi ns. kartsa-kurs-
seilla, joilla perehdytään mm. paikkatie-
don hankintaan ja kartografiaan. Arttu 
omaa kenties maailman pisimmät her-
mot, joten kursseilla kannattaa kysyä rohkeasti apua. 
Tyhmimmistäkin kysymyksistä saa vastaukseksi kärsi-
vällisesti rautalangasta väännetyt ohjeet ja ehkä myös 
lämminhenkisiä vitsejä. Arttu on intohimoinen lento-
palloilija, ja hän on tuttu näky torstaisin MaO:n Reip-
pailijoiden lentopallovuorolla.

Petteri Muukkonen
Lukuisia suunnistuksen SM-tason tittelei-
tä haalinut ja MM-kisoissakin edustanut 
Petteri Muukkonen on vastikään geoin-
formatiikkaa opettamaan valittu yliopis-
tonlehtori. Muukkonen piristää aiemmin 
kovin yksitoikkoisia geoinformatiikan 
luentoja tuoreilla pedagogisilla mene-
telmillä ja osallistavalla luennoinnilla. Muukkonen 
on omistautunut suunnistaja-juoksija, ja hänet voikin 
bongata usein poistuvan kampukselta juoksujalkaa. 
Muukkonen kertoo nimeään kantavassa blogissaan 
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muun muassa 25 kilometrin työmatkan taitt amisesta 
juosten!

Mika Siljander
Bamlaatsä stadii? Stadin slangin osaa-
mistaan voi testata Siljanderin luennoil-
la kun tämä geoinformati ikan vanhem-
pi lehtori luennoi kaukokartoituksesta, 
spati aalisesta mallintamisesta ja muis-

ta GIS-aiheista rennolla ott eella ja hyvin helsinkiläisellä 
puhetyylillään. Siljander aloitti   lehtorina Maanti eteen 
laitoksella vuonna 2012 ja hän on osaltaan vastuus-
sa laadukkaasta geoinformati ikan opetuksesta, hänen 
kursseilla tunnelma on rento ja apua saa aina pyydett ä-
essä kun harjoituksia tehdessään törmää ongelmiin ja 
samalla voi kysyä vaikka matkustusvinkkejä, sillä Siljan-
der on matkannut ympäri maailmaa vaimonsa kanssa 

kokonaisen vuoden verran.

Venla Bernelius
Venla Bernelius on kaupunkimaanti e-
teeseen erikoistunut yliopistonlehtori, 
jonka tutkimusalueina on esimerkiksi 
alueellinen eriytyminen ja kaupunkien 

kasvu. Luennoilla Venla on innostava ja osaa varmasti  
vastata kysymykseen kuin kysymykseenkin, joten roh-
keasti  vain jutt elemaan!
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Lisäksi maantieteen laitoksella työskentelee liuta muita yli-
opistonlehtoreita ja professoreita, assareita, tutkijakoulu-
tettavia, tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa. 

Heihin kuuluvat muun muassa Anders Sirén ja Janne Soi-
ninen, joihin pääset tutustumaan viimeistään myöhem-
min opintojesi varrella, ehkä jo Johdatus maantieteeseen 
-kurssilla.
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Syksyllä opintojen lähtiessä käyntiin tulevat sinulle tu-
tuksi yliopistossamme käytettävät eri nettisivustot. Alus-
sa nämä voivat tuntua sekaisilta, mutta niiden käyttö 
luonnistuu varmasti; heti kun vain selkiytyy, miltä sivulta 
mikäkin tieto tai toiminto löytyy. Tässä nettisivujen pää-
pointit pähkinänkuoressa:

WebOodi , tuleva Sisu, on sivusto, jossa voit selata kurs-
sitarjontaa, ilmoittautua kursseille ja tarkastella jo suo-
rittamiesi kurssien arvosanoja.

Moodlesta löytyvät kaikkien kurssien kurssialueet ja 
suurin osa kursseilla tarvitsemastasi aineistosta. Mood-
leen myös palautetaan tehdyt tehtävät.

Opintoni-sivuston kautta pääset helposti siirtymään 
kaikkille muille yliopiston tärkeille sivustoille. Täällä voit 
myös tarkastella lukujärjestystäsi sekä lounaslistoja ja 
saada tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. 

Kaikille opiskelijoille luodaan omat yliopiston sähköpos-
tit (Office 365), joiden avulla viestiminen opettajien ja 
muiden oppilaiden kanssa käy helposti. Liittyessäsi säh-
köpostilistoille saat muutakin tärkeää infoa esimerkiksi 
tulevista tapahtumista. Office paketin mukana saat myös 
mm. Wordin ja Excelin käyttöösi. Siirry heti käyttämään 
tätä sähköpostia!

Opiskelujen tekninen tuki
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Helpdeskistä saat apua kaikkiin teknisiin ongelmiisi, ja 
sen kautta voit ladata yliopiston tarjoamia ilmaisia ohjel-
mia omalle koneellesi. Helpdeskiin saa yhteyttä helposti 
esimerkiksi chatin tai sähköpostin välityksellä.

Opinder on Helsingin Yliopiston uusi yhteisöpalvelu, jon-
ka avulla voit keskustella kurssitovereidesi kanssa.

Kaikkiin näihin palveluihin kirjaudutaan samoilla AD-tun-
nuksilla, jotka luodaan heti opiskeluiden alkaessa. Myös 
yliopiston tietokoneille kirjaudutaan niillä.

Se tunne, kun ArcGIS kaatuu taas
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Fuksipakina

Haluan ensiksi sanoa sinulle fuksi moro. Moro! Mikä 
meno? Samperi, se on hyvä se, jos kuuluu hyvää. Vuo-
si meni, ja nyt olen teitä parempi, toisen vuoden opis-
kelija. En vain mahda sille mitään. Kusi nousi päähäni 
30.4.2017 viittä vaille kuusi. Pää hölskyi toki jo aikai-
semmin. 

Hommahan menee niin, että sinä fuksi olet höveli, 
hauskalla tavalla. Mutta, sinun ei tarvitse olla höveli, 
jos et halua. Se onkin mantsassa parasta. Saat olla hö-
veli tai fiksu, oikea nero, riippuen fiiliksestä. Oma hö-
velin höveli fuksivuoteni siivittyi Lipps inc. Funky tow-
nin tahtiin: ”Gotta make a move to a town that’s right 
for me… Town to keep me movin’ keep me groovin’ 
with some energy…” Tosiaan maakuntalaisena voin 
sanoa, että Helsingistä ei lopu toiminta.

Toivon, että olet nuorison sanoin ”haipissa” alkavasta 
matkastanne maantieteen parissa. Setit alkavat Espla-
nadin puistossa. Siitä homma jatkuu jonnekin mistä ei 
ole muistikuvia. Kuitenkin yritä sinä muistaa parhaasi. 
Tulet tapaamaan seuraavien vuosien opiskelutoverisi. 
Kaikilla heistä on myös oma stoorinsa, yksi tulee Hel-
singistä ja toinen on Kehä 3:n ulkopuolelta. Hah! Kos-
ka maantiede on niin laaja-alainen oppiaine, kaikilla 
on omat motiivinsa opiskella sitä; ympäristönsuojelu, 
maailmanvalloitus, kulttuurien tuntemus ja niin edel-
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leen. Syitä löytyy niin paljon kuin mantsalaisia on maan 
päällä.
Sinä fuksi opiskelet uudella tutkintorakenteella. Osa mi-
nunkin vuosiluokan opiskelijoista hyppää samaan junaan. 
Ei siitä sen enempää, kun en ole selvillä tästä asiasta. Se 
kuuluu asiaan kuin asiaan. 

Annapa hei hetken ajatustauko. Siitä piti kertoakin jotain. 
Mitäköhän siitä pitikään sanoa? Nyt ei vaan voi muistaa, 
vaikka siitä pitikin juuri höpöttää. Aivan, joo. Vanhukset ja 
muut n-vuoden opiskelijat eivät opiskele teidän tutkinto-
rakenteella. Joten, älä tee rakenteen vuoksi vanhemmista 
opiskelijoista mörköä tai morsoa. Morsot ovat siinä missä 
muutkin. 

Meille vanhemmille opiskelijoille voi tosiaan jutella mil-
loin vaan, ja kestittää, esimerkiksi pågeneilla. Meitä nä-
kee valopihan lisäksi myös pirskeissä niin ikään. Pirskeet 
eli bailut eli zembalot, ovat opiskelun lisäksi tärkein osa 
opiskelua. Molempia tulee riittämään, mutta fuksivuosia 
on vain yksi. 

Joten laskepa fuksivuosien määrästä sen merkitys. Niitä 
on yksi kuin kultamitaleja Suomella jääkiekossa ennen 
vuotta 2011. 

Kreisejä bailuja luvassa ja toki opiskelua, oletko valmis?
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Akateeminen vapaus: Merkitsee itsenäistä ajattelua ja vas-
tuuta oman näkemyksen rakentamisessa. Käytännössä kuiten-
kin 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, tylsin ja epäviih-
tyisin aukio, joka jää Physicumin ja Chemicumin väliin.

Alina-sali: Uuden ylioppilastalon bileluola. Tulee tutuksi jo 
ensimmäisen vuoden aikana.

Assari, Assistentti: Tutkijan alku, joka pitää harjoitus- työkurs-
sit professorin puolesta.

Boom kah (Skumppaa punkun kaa): Suomalainen ikivihreä. 
Koreografioineen mantsabileiden tunnelmannostattaja.

Chemicum: Kumpulan kampuksen rumin rakennus. Kemistien 
valtakunta. Suurin lounasravintolamme Protoni sijaitsee tääl-
lä. 

CorelDraw: Ohjelma, jota käytetään karttojen piirtämiseen ja 
taittamiseen. Tulee fuksivuoden aikana erityisen tutuksi.

Darra: Esiintyy aamuisin, päivisin tai iltaisin. Voi aina siirtää 
seuraavaan päivään.

Digitointi: Hiirikäden kidutusrituaali, jonka sivutuotteena syn-
tyy digitaalisia karttoja.

Fuksiaakkoset
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Domma, Domus Academica: bileitä ja asumista Kampissa.

Domus Gaudium: Tutummin Leppätalo. Järjestötiloja, muun 
muassa Matlun kerhotila (kts. Klusteri)

Dosentti: Yliopistollinen nimike. Henkilö toimii usein opettaja-
na. Professorin pätevyys, muttei virkaa.

EGEA (European Geography Association for Students and 
Young Geographers): Järjestö kaikille eurooppalaisille maantie-
teilijöille. Järjestää muun muassa opiskelijavaihtoja ja iltamia.

Ekskursio: Retkeillään yhdessä yleensä henkistä älykkyyttä ko-
hottaviin kohteisiin.

Etkot: Jatkojen vastakohta. Humalahakuinen joukkokokoontu-
minen ennen bileitä.

Exactum: Käytävällä Physicumiin yhdistetty matemaatikkojen, 
tilastotieteilijöiden ja käpistelijöiden valtakunta. Alakerrasta löy-
tyy kampuksen kätevämpi ja valoisampi opiskelijaruokala.

Fennia: Suomen Maantieteellisen Seuran englanninkielinen 
nettijulkaisu. HC tiedettä.

Fil. yo. Filosofian ylioppilas: Uusi tittelisi, prameampi kuin pelk-
kä opiskelija.

Flip cup: Vauhdikas viestimuotoinen juomapeli. Kohottaa kilpai-
luviettiä ja humalatilaa.

Frank: Opiskelijakortti, alennusten antaja. Toimii niin applikaa-
tiossa kuin perinteisenä korttinakin.
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Fuksi: Sinä ja muut ensimmäisen vuoden opiskelijat.

Geogaala: Maantieteen kenttäkurssin (kts. Lammi) huipennus.

Geopiste: Laitoksen kokoushuone mantsan käytävällä. Täällä 
MaO yleensä pitää kokouksiaan. Tunnetaan myös nimellä G-pis-
te.

Geotieteiden ja maantieteen laitos: Kokonaisuus, joka pitää 
sisällään mantsalaiset ja geologit. Nimi muuttuu vuoden 2018 
alusta Geotieteen ja maantieteen osastoksi, mutta kuulette var-
masti myös laitos-sanaa käytettävän vielä pitkään.

Geysir ry: Geofysiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

GIS eli Geoinformatiikka: yksi maantieteen trendikkäimmistä 
suuntautumisvaihtoehdoista. Tuottaa velhoja.

GIS-labrat: Täällä GIS-velhot tekevät taikojaan. Luokat 
A111-A114 valopihalla. Tulevat tutuksi heti fuksivuoden alusta 
alkaen.

Gradu: Älä vaivaa päätäsi tällä vielä. Kummittelee vanhempien 
opiskelijoiden puheissa.

Haalarit: Kauniin metsänvihreä konttausasu. Syntyneet vauriot 
paikataan haalarimerkein.

Haalarietiketti: Komentaa tuulettamaan haalaria suurta ylpeyttä 
tuntien aina kun mahdollista. Vaikka haalari olisikin täynnä eri-
näisiä elämän jättämiä jälkiä, etiketti kieltää niiden pesemisen!

Helsinki: Kaupunki, jossa opiskelet.
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HOAS: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. Halpoja asunto-
ja jonojen takana.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tällä tienaat yhden 
nopan.

HYK ry: Helsingin yliopiston kemistit eli kemian opiskelijoiden 
ainejärjestö.

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Auttaa, palvelee, jär-
jestää ja hyysää. Opiskelijana sinäkin olet HYY:n jäsen.

Ilmoitustaulu: Physicumin aulassa sekalainen media tenttitulok-
sista, kursseista ja muista opiskelun kannalta vähemmän tärkeis-
tä häppeningeistä.

Instagram: Tunnelmoi mantsalaista meininkiä kuvallisessa muo-
dossa seuraamalla @maantieteenopiskelijatry ja hashtagia 
#mantsaonkivaa.

Jatkot: Ei juhlia ilman jatkoja eikä jatkojen jatkoja… Jatkot muut-
tuvat tarvittaessa taas etkoiksi.

Kaivopuisto eli Kaivari: Viheralue Etelä-Helsingissä. Maolaisia 
tavattavissa ainakin laskiaisena ja vappuna.

JOO: joustava opinto-oikeus, jota haetaan muihin yliopistoihin 
(useimmiten Aaltoon) keväällä tai syksyllä. Sivuaineita Aalto-yli-
opistosta haikailevien suunnittelu- ja kaupunkimantsalaisten 
ainainen murheenkryyni. 

Kampuskohtaamispaikka: Yliopiston juhlavuoden kunniaksi 
perustettu reippailijan värinen keidas Valopihalla, jonka maan-
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tieteilijät ovat vallanneet. Täällä kuluu tunti, jos toinenkin kahvia 
siemaillessa ja vastuita vältellessä. (Katso sohvat)

Kalenteri: Jokaisella oma. HYY:n tarjoama kalenteri sisältää tär-
keää infoa ja tarjouksia.

Keittiö: Kahvia ja teetä. Tiskaa mukisi, äläkä suututa emäntiä!

Kirjatentti: Suoritetaan joko laitostentissä tai tenttiakvaariossa. 
Älä pelkää näitä!

Kivipiha: Geologien vastine valopihalle. Täällä komeilee Suomen 
geologinen kivikartta.

KJYR: Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Risteily. Syksyinen meren-
käyntitapahtuma, luvassa huojuntaa ja yöllisiä kohtaamisia mui-
den fuksien kanssa. (Katso Super Sea Cat)

Klusteri eli Matlu-Klusteri: MaO:n ja muiden kumpulalaisten 
kerhohuone. Etkoja, jatkoja ja peli-iltoja. Älä nukahda/sammu 
tänne. (Katso Domus Gaudium)

Kotisivut: blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat-ry

KOOMA: Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät. Suomen 
maantieteen opiskelijoiden kokoontuminen. Perinne jo vuodesta 
2015. Seuraava KOOMA on Oulussa keväällä 2018.

KuMa-retki: eli kulttuurimaantieteen retki. MaO:n retkivastaavi-
en järkkäämä puoli-ilmainen ekskursio ulkomaille. Yleensä suun-
tautunut Baltiaan.
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Kumpula: Rakkaan laitoksemme koti. Yliopiston neljästä kampuk-
sesta se paras. 

Kylteri: Kauppatieteen ylioppilas. Kannattaa lähestyä harkiten.

Käpistelijä: Tietojenkäsittelytieteen opiskelija.

Laitostentti: Kuukausittainen tiedonoksentamistapahtuma, jossa 
testataan opiskelijan pakaralihaksia ja aivosoluja.

Lammi: Entinen Etelä-Hämäläinen kunta (nykyään osa Hämeen-
linnaa), jossa fuksivuosi huipentuu venäläisellä suokairalla hu-
musta tonkien.

Laskiainen: Akateeminen temmellystapahtuma Kaivopuistossa 
minttukaakaon, mäenlaskun ja laskiaispullien merkeissä.

LG: Lyhenne sanoista “löysää göysii”. Tulee tutuksi erityisesti 
Reippailijoiden pelivuoroilla, peleissä ja saunaillassa. Tsemppi-
huuto ja elämäntapa.

Limes ry: Kumpulan yhteinen ainejärjestö. Järjestää kivoja tapah-
tumia ja bileitä!

Loimu: Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto. 
Edunvalvontaa, urapalveluita ja jäsenetuja. Muitakin mantsalaisil-
le sopivia ammattiliittoja löytyy.

Lärvit: Kuuluvat useisiin akateemisiin tilaisuuksiin. Ihan kaikkia 
toilailuita ei voi selittää lärveillä, mutta kannattaa yrittää.

Manta: Havis Amanda -patsas. Alaston typy Kauppatorilla, lakite-
taan vappuna.
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Mantu: Melkein akateeminen kotimainen sarjajulkaisu. Fuksi-
numero käsissäsi. Muut ilmestyvät vuoden mittaan.

MaO ry: Maantieteen Opiskelijat ry. Huolehtii jäsenistään heitä 
viihdyttäen.

MapInfo: Fuksivuoden murheenkryyni. Tulee tutuksi kolman-
nen periodin PAK-kurssilla.

Matlu ry: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiede-
kuntajärjestö. Edesauttaa ainejärjestöjen yhteistyötä sekä edun-
valvontaa. Unohtamatta hyviä bileitä!

Matrix ry: Matemaattisten tieteiden (lähinnä matikka) ainejär-
jestö.

Metro: Kirkkaan oranssi juna, joka kulkee maan alla. Yhdistää 
pian itäiset lähiöt Etelä-Espooseen. Pummilla matkustaminen 
helppoa, mutta vaarallista. Tärkeimmät asemat: Sörnäinen, jos-
ta pääsee jatkoyhteyksillä Kumpulaan sekä Helsingin Yliopisto 
(entinen Kaisaniemi).

Mittari: Maanmittari. Tavattavissa Espoossa. Näkyy ja etenkin 
kuuluu erinäisissä juhlissa. Vastavierailut sallittuja.

Moodi ry: Tilastotieteilijöiden ainejärjestö.

Muutama: Suurempi kuin yksi, vaikka sama lopputulos. 

Nakki: Ainejärjestöhommissa aktiiveilta aktiiveille jaettava vas-
tuutehtävä.
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Noppa: eli opintopiste, lyhennetään op. Yksi noppa vastaa 27 
tuntia ankaraa opiskelua.

Nupo & Poro: Fuksien myöntämät arvonimet hyville luennoitsi-
joille, palkinnot jaetaan vuoden lopussa.

OH: Fyysikoiden opiskelijahuone, joka sijaitsee Physicumin Uni-
cafen takana.

Oljenkorsi: Mantsalaisten suosima lähikuppila Kumpulassa.

Opintopiste eli noppa: Pisteitä, joita kertyy opintosuoritteeseen 
käydyistä kursseista. Gotta catch ‘em all!

Opintotuki: Tipahtaa tilille kuun 4. päivänä, häviää seuraavana. 
Muista seurata noppien ja ansiotulojen kertymistä.

Opiskelijan digitaidot: Tietoteknisiä taitoja testaava verkkotent-
ti, aka ilmaisia noppia. Kulki aiemmin nimellä TVT-ajokortti.

Otetaan sille!: Aina löytyy hyvä syy.

OPM: Oma pullo mukaan; näin varmistat illan sujumisen.

Peli-ilta: Kimblen kalinaa ynnä muita pelejä Klusterilla silloin 
tällöin.

Periodi: Neljä kappaletta lukuvuodessa, välissä tenttejä ja löysäi-
lyä.

Physicum: Itäsaksalaista arkkitehtuuria Kumpulassa, laitos sen 
syövereissä. Sisäänkäynti saunan ovista.
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Pikkujoulut: Soihdut sammuu Alina-salissa ennen joulua. Fuksit 
järkkää! Ja ryöstää kuusen.

Resonanssi ry: Fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Reippailijat: MaO:n reippaileva, kaikille avoin urheilujengi. Löy-
sää göysii! (Katso LG)

Sillis: Pöytäjuhlien jälkeinen silliaamiainen. Kun juhlien jälkeen 
uhkaa darra, on parasta syödä silliä ja nauttia kuohuvaa. P.S. 
yleensä (aina) silli korvattu muilla herkuilla.

Sitsit: “Akateeminen” pöytäjuhla, jossa saa syödä, juoda ja laulaa 
sydämensä kyllyydestä. 

Sohvat: Laitoksen paras hengauspaikka, maantieteilijöiden koti-
pesä ja elämän ydin. Ja kahvia sekä teetä, ks. keittiö.

Speksi: Perinteinen opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, jossa 
kohtaukset muuttuvat yleisön mielivaltaisten käskyjen mukaan.

Spektrum: Gumtäkts egen förening för de svenskspråkiga natur-
vetarna.

Stadi: Katso Helsinki.

Suomen maantieteellinen seura: Julkaisee Terraa ja Fenniaa.

Super Sea Cat: Titteli jonka saavuttaa ansioitunein risteiljäfuksi 
fuksiristeilyllä eli KJYR:illä.

Suppa: Mantsalaisten ja geologien yhteinen oleskeluhuone Kivi-
pihan puolella.
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SUM ry: Suomen suunnittelevien maantieteilijöiden liitto. Am-
mattijärjestö, joka kokoaa yhteen suomalaiset suunnittelevat 
maantieteilijät ja aluetieteilijät.

Synop ry: Meteorologien ainejärjestö.

Sähköpostilista: mao-lista@helsinki.fi sekä fukseille mao-17@
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 tiedeartikkeleita.

Tenttiakvaario: Kirjastossa sijaitseva huone, jossa opiskelija voi 
haluamanaan ajankohtana käydä tekemässä valitsemansa tentin.

Tuutori: Johdattaa fuksin kädestä pitäen akateemisen elämän 
arkeen ja juhlaan.

TKO-äly ry: Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden eli käpistelijöi-
den ainejärjestö.

Tärppiloota: Jokaisen ensimmäistä kirjatenttiään yrittävän fuksin 
pelastus. Ks. kotisivut.

Täyskaato: Kevätlukukauden päättäjäiset. On tullut aika heittää 
hyvästit menneelle lukuvuodelle ja ottaa katse kohti kesälaitu-
mia.

Uusi ylioppilastalo: Vanhan Ylioppilastalon vieressä – järjestöjä, 
osakuntia, bileitä, kokoustiloja sekä HYY:n toimisto.
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Unicafe: Täällä puntaroidaan perimmäisten kysymysten äärel-
lä: maukkaasti vai edullisesti? Tarkastele päivän lounasvalikoi-
maa osoitteessa unicafe.fi.

UniSport: Kuntosaleja, jumppaa ja muuta sporttista ympäri 
kaupunkia.

Valopiha: Korkea käytävä, jonne valo paistaa kattoikkunasta 
kesällä, kun kukaan ei ole paikalla. Sohvien ja Kampuskohtaa-
mispaikan 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 kohotetaan 
malja ainejärjestön vanhenemiselle illallisen lomassa.

Vuoden fuksi: Nimitetään pikkujouluissa.

Yksi: Vakio, joka lähestyy ääretöntä – “lähdetään yhdelle”.

Yliopisto-lehti: Lähes Mantun veroinen lehti.

Ylioppilaslehti: Kotiin kannettava ylioppilaskunnan lehti, nase-
vaa läppää.

Yliopistonlehtori: Opettaja yliopistolla, suorittanut tohtorin 
tutkinnon.

YTHS: Paikka, josta saa apua kaikenlaiseen kolotukseen, sär-
kyyn ja muihin vaivoihin. Perushoito on ilmaista. Vinkki vito-
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nen: myös ensimmäinen hammastarkastus on ilmainen. 

506: Opiskelijoiden suosima näppärä poikittainen tiedelinja, joka 
ajaa väliä Meilahti-Pasila-Kumpula-Viikki. Jää pois pysäkillä A. I. 
Virtasen aukio.

#mantsaonkivaa: Mantsalaisten käyttämä oma hashtag somessa.

MaO:n puheenjohtajan tervehdys

Onneksi olkoon!

Olet läpäissyt tiheämpää-
kin tiheämmän seulan ja 
selvittänyt tiesi sisään yli-
opistoon opiskelemaan 
tieteenaloista kauneinta. 
Syksyllä alkava mantsalai-
suus tuntuu varmasti kut-
kuttavalta ja jännittävältä 
monella tavalla, eikä suot-
ta: uusien opintojen aloitus 
tuo arkeen huomattavia 
muutoksia.

Tänä vuonna 46 vuotta täyt-
tänyt oppiainejärjestömme 
Maantieteen Opiskelijat ry 
(MaO) on meidän kaikkien 

mantsan opiskelijoiden 

yhdistys, jonka tehtävä on 
valvoa jäsentensä etuja ja 
oikeuksia sekä rakentaa ja 
ylläpitää Helsingin yliopis-
ton mantsalaisten upeaa 
yhteisöä. 

Valopihan sohvilla tunteja 
GIS-harkkoja pakoilleena, 
onnellisena skumppalasi 
kädessä uima-altaassa lil-
luneena ja mökkireissun la-
vatanssien pyörteissä hei-
luneena voi järjestömuistot 
helposti nostaa muistojen 
TOP-listoilla korkeille sijoil-
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le. MaO on olemassa, jott a 
me kaikki voimme vanhoil-
la päivillämme vilpitt ömäs-
ti  sanoa opiskeluajan ol-
leen sitä elämän parhainta.
Neljännen vuoden luon-
nonmaanti eteilijänä ja 
MaO ry:n puheenjohtaja-
na haluan kannustaa uusia 
opiskelijoita sekä akatee-
miseen ett ä sosiaaliseen 
uteliaisuuteen.  

Kysykää, tutustukaa ja op-
pikaa! Oman pääaineen 
löytäminen saatt aa vaati a 
harhailua ja yliopisto-opin-
tojen kautt a avautuvat uu-
det ympyrät aiheutt aa al-
kuun ihmetystä, mutt a ole 

huoleti : tuutorit ja vanhat 
opiskelijat ott avat sinut 
vastaan avoimen innok-
kaasti  ja kotoutt avat sinut 
osaksi ylpeää yhteisöäm-
me pikemmin kuin ehdit 
sanoa “spati aalinen auto-
korrelaati o”. 

Sydämellisesti  tervetuloa!

Fuksi, sinä olet syksyn täh-
ti !
 
Outi  Seppälä
MaO ry:n hallituksen pu-
heenjohtaja 2017

77  



Helsingin yliopisto tarjoaa 
opiskelijoilleen monenlai-
sia palveluita, joilla halu-
taan turvata opiskelijan hy-
vinvointia opiskeluaikana. 
Näitä palveluja unohdetaan 
kuitenkin usein mainostaa 
tarpeeksi, ja siksi olemme 
keränneet tähän listaa pal-
veluista, joihin voit ottaa 
yhteyttä jos alkaa siltä tun-
tua: 

Opintoneuvoja: Kursseihin 
ja tutkintoon liittyvissä käy-
tännön kiemuroissa auttaa 
mantsan oma opintoasiain-
suunnittelija Katariina Ko-
sonen. Myös professoreilta 
ja muulta henkilökunnalta 
kannattaa rohkeasti mennä 
kysymään neuvoa ja jutte-
lemaan omista opinnoista 
ja opiskelumahdollisuuk-
sista. 

Opintopsykologi: Tänne 
kannattaa mennä juttele-
maan, kun opiskelu tak-
kuaa psykologisista syistä. 
Opintopsykologit voivat 
auttaa esim. seuraavanlai-
sissa asioissa: motivaation 
puute, liika itsekriittisyys 
opinnoissa, ajankäytön on-
gelmat, opiskelu-uupumus 
ja stressi. Opintopsykologit 
vetävät myös keskustelu-
ryhmiä. Yhteydenottolo-
make löytyy netistä. 

YTHS: vastaa opiskelijoiden 
terveydenhuollosta. Fyysis-
ten sairauksien lisäksi YTHS 
auttaa mielenterveyden 
ongelmissa. Ota rohkeasti 
yhteyttä, jos tuntuu, että 
tarvitset ammattilaisen jut-
tuseuraa. Ajanvaraus pu-
helimitse, tai saapumalla 
terveydenhoitajan vastaan-
ottoon kampuksella. Katso 
vastaanottoajat www.yths.

Tukea ja turvaa opiskelijalle
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fi. Sivustolla paljon tietoa 
terveydestä ja myös esim. 
mielen hyvinvoinnin verk-
kokursseja.  

Yliopistopapit: uskonnolli-
sesta vakaumuksesta riip-
pumatonta, luottamuksel-
lista keskusteluapua ihan 
mistä tahansa aiheesta eri 
kampuksilla. Papin kanssa 
voi lähteä myös koirakäve-
lylle! Yhteystiedot www.
kirkkojakampus.fi. 

Nyyti ry: valtakunnallinen 
opiskelijoiden mielen hy-
vinvointia tukeva yhdistys. 
Nettisivuilta löytää erit-
täin monipuolisesti opis-
kelijan näkökulmasta ole-
vaa tietoa hyvinvoinnista 
ja elämäntaidoista, esim. 
stressistä, unirytmistä, so-
siaalisista taidoista, syö-
mishäiriöistä, liikunnasta 
ja jännittämisestä. Nyyti 
järjestää myös esimerkiksi 
nettikeskusteluryhmiä ja 
elämäntaitokurssia. www.
nyyti.fi.  
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Käsissäsi pitelemääsi MaO:n 
pieneen punaiseen kirjaan 
on koottu muutamia asioi-
ta, joista toivomme sinun 
hyötyvän opintojesi alussa 
ja myöhemminkin. Seuraa-
vassa lista asioista, joita si-
nun oli hyvä muistaa hoitaa 
vaikka jo kesän aikana, mie-
luusti kuitenkin viimeistään 
ensimmäisen viikon aikana.
 Ilmoittaudu läsnäolevaksi 
lukukaudelle 31.8. mennes-
sä!

 Läsnäolevaksi ilmoit-
tautuminen on ensimmäi-
nen asia, joka kannattaa hoi-
taa kuntoon. Saat samalla 
yli- opiston ATK-tunnukset 
ja sähköpostin. Ohjeet löy-
dät saamastasi hyväksytmis-
kirjeestä. Huomaathan, että 
menetät opinto-oikeutesi, 
jos et ilmoittaudu läsnäole-
vaksi elokuun loppuun men-
nessä! 

 Liity Maantieteen opis-
kelijat ry:n jäseneksi
Jotta saisit kaiken irti opiske-
luajastasi, kannattaa liittyä 
maantieteen ainejärjestöön 
MaOon.
Liittymismaksu on nauretta-
van vähäiset 10 euroa ja saat 
sillä jäsenyyden loppuiäk-
sesi. Ainejärjestöön kuulu-
minen tuo sinulle valtavasti 
etuja ja mahdollisuuksia 
bileiden, liikunnan, vaikut-
tamismahdollisuuksien ja 
yhteisöllisyyden merkeissä. 
Huonoja puolia ei sen sijaan 
ole! Ohjeet jäseneksi liitty-
miseen löydät MaO:n netti-
sivuilta (googlaa Mao ry).
   
  Hanki Frankin opiskeli-
jakortti
Opiskelijakortti kannattaa 
hankkia hyvissä ajoin ennen 
opintojen alkua, sillä sen 
saapumisessa saattaa kes-
tää. Pärjäät ensimmäiset vii-

Fuksin muistilista
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kot kuitenkin myös ilman sitä. Opiskelijakortti   oikeutt aa 
valtavaan kirjoon alennuksia juna- ja bussilipuista Unica-
fen edulliseen lounaaseen, tsekkaa runsaat alennukset 
Frankin netti  sivuilta! Opiskelijakorti n ti laat osoitt eesta 
frank.fi . Opiskelijakorti n saa nyt myös sähköisenä kän-
nykkään!

  Hae opintotukea!
Olet yliopisto-opiskelijana oikeutett u opintotukeen, 

jota voit hakea osoitt eessa kela.fi .
 
  Hanki asunto
Jos sinulla ei vielä ole ti edossa asuntoa pääkaupun-

kiseudulla tai lähialueilla, voit hakea sellaista montaa 
eri reitti  ä. Esimerkiksi Helsingin opiskelija-asuntosääti ö 
HOAS ja monet osakunnat tarjoavat asuntoja opiskeli-
joille. Google laulamaan! Huomaathan, ett ä asuntojonot 
ovat usein pitkiä, joten tee hakemus hyvissä ajoin.

Vielä kerran sydämellisesti  tervetuloa opiskelemaan 
maanti edett ä! Lisää infoa mantsan opiskelusta maas-
ta taivaaseen löydät Maanti eteen opiskelijat ry:n netti  -
sivuilta ja mieltäsi askarrutt avissa kysymyksissä voit ot-
taa yhteytt ä tuutoreihin vaikka jo kesän aikana.

Loimuun kuuluminen 
on fiksua! 

OLEMME LUOTETTAVA 
KUMPPANI FUKSIVUODESTA 
AINA ELÄKEPÄIVIIN ASTI
Me Loimussa tiedämme, että oman ammatti-identiteetin 
luominen ja ensimmäisen oman alan työpaikan hankkiminen 
voi olla työlästä. Siksi haluamme auttaa ja tukea alojemme 
opiskelijoita heti opintojen alkuvaiheesta lähtien!

Fuksikampanja! 
Fuksivuonna Loimuun 

liittyvät uudet jäsenet saavat 
fuksisyksyn ja sitä seuraavan 
kalenterivuoden jäsenyyden 

ilmaiseksi!
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