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• Pieni kysely maantieteestä: tavoitteena avata 
maantieteen mahdollisuuksia ja selvittää, mistä te 
olette kiinnostuneita (kyselyn sisällölliset kysymykset 
löytyvät parista seuraavasta diasta – jos kiinnostuit, 
maantiede voi olla sinulle oikea ala)

• Kyselyn läpikäynti ja kiinnostavaksi koettujen 
maantieteen teemojen syventäminen

• Lisäkysymyksiä esimerkiksi opiskelijavalintaan, 
maantieteen opiskeluun tai maantieteellisiin 
työtehtäviin liittyen

Tilaisuuden ohjelma



• Maailma muuttuu - haluan ymmärtää, 

miksi ja miten

• Minua kiinnostavat luonnonmaantieteen 

ilmiöt

• Minua kiinnostavat yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset ilmiöt

• Minua kiinnostavat alueet ja alueiden 

erilaisuus

• Minua kiinnostavat yksilön 

mahdollisuudet vaikuttaa alueiden 

kehitykseen

• Olen huolissani 

ympäristöongelmista

• Olen huolissani eriarvoisuudesta ja 

sosiaalisista ongelmista

• Olen huolissani geopoliittisesta 

ilmapiiristä

• Haluan pelastaa maailman

• Olen kiinnostunut vähän kaikesta -

maantieteen holistinen 

tarkastelutapa sopii minulle

Mikä maantieteessä sinua kiinnostaa?



• Oikeus lähiötilaan -hanke selvittää 

kaupungin sisäistä eriarvoisuutta

• Terveys, riskit ja ilmastonmuutos: 

altistumisen, hasardien ja haavoittuvuuden 

kytkennät eri alue- ja aikaskaaloissa

• Paikkatieto ja kartat ovat 

merialuesuunnittelun keskeinen perusta

• Paikkatietoteknologia avaa asukkaille ovia 

osallistua maankäytön suunnitteluun 

Tansaniassa

• Murtoot liittyvät mannerjäätikön 

viimevaiheen nopeaan sulamiseen ja ne 

auttavat ymmärtämään, miten 

mannerjäätiköt käyttäytyvät ilmaston 

lämmetessä.

• Mikä yhteys on bambukasvustojen 

esiintymisellä ja prekolumbiaanisten

Amazonin yhteisöjen geoglyfeillä

• Millaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja 

henkilökohtaisia vaikutuksia on valvonnalla 

eli ihmisten ja henkilötietojen tarkkailulla ja 

monitoroinnilla

• Tulvariskejä ja virtavesien dynamiikkaa 

tutkitaan laserkeilauksen avulla

• Luovuus ja tiedon jalostuminen tekoälyn 

aikakaudella

• Miten COVID-19-virusta hyödynnetään 

valtioiden välisessä bio- ja geopoliittisessa 

kamppailussa?

Alle on listattu esimerkkejä maantieteen 
tutkimusaiheista Turun yliopistossa 



KISAMENESTYS

Maantieteen opiskelijavalinta

YHTEISVALINTA 

2020 LÄHTIEN

TODISTUSVALINTA

VALINTAKOE

USEITA 

VALINTATAPOJA: 

AVOIMEN VÄYLÄ



”Monipuolista”

”Luovaa”
”Luonnonläheistä”

”Ihmisläheistä”

”Kansainvälistä”

”Yhteisöllistä”



Maantieteilijät työelämässä

KOULUTUS JA TUTKIMUS

• Perusopetus, lukio

• Yliopisto, AMK

• Koulutusvienti, 
koulutuksen
kehittämistyö

• Tutkimuslaitokset

JULKISHALLINTO

• Kunnat, kaupungit

• Aluehallinto: 
Maakunnat, AVIt, ELYt

• Ministeriöt

• Virastot, esim. MIGRI, 
MML, Tilastokeskus, 
Väylävirasto, 
Opetushallitus, YTL

• Lähetystöt, konsulaatit

YRITYKSET

• Suunnittelu: 
ympäristö, liikenne, 
maisema, 
maankäyttö, alue, 
sote-palvelut, 
jätehuolto, virkistys… 

• Paikkatieto, 
kaukokartoitus

• Kestävä kehitys, 
turvallisuus

JÄRJESTÖT

• Humanitäärinen työ ja 
katastrofiapu esim. 
Punainen risti

• Ympäristöjärjestöt

• Ihmisoikeudet

• Kehitys

• Maailmanpankki, YK:n
järjestöt

Koulutus on joustava ja antaa valmiuksia hyvin 

monenlaisiin tehtäviin – oma tie on itse löydettävä!



KIITOS!


