MAANTIETEEN OLYMPIALAISET
IGEO, International Geography Olympiad
IGEO on kansainvälinen maantieteen kilpailu, joka järjestetään joka toinen vuosi heinäelokuussa. Kilpailu koostuu kolmesta osioista: kirjallisesta kokeesta, kenttäkokeesta ja ns.
multimedia-kokeesta. Koe on englanninkielinen, mutta siinä voi käyttää apuna erikseen
toimitettua suomenkielistä sanastoa ja tavallista sanakirjaa. Vuoden 2006 kilpailuun osallistui
23 valtiota - määrä on kasvanut joka kerralla muutamalla joukkueella.
Kansainvälisiä tiedekilpailuita rahoittaa Opetushallitus – niinpä kilpailuista ei synny
kustannuksia opiskelijalle. Kilpailut kestävät yleensä vajaan viikon ja ohjelmaan sisältyy
varsinaisten kokeiden lisäksi erilaisia retkiä ja illanviettotilaisuuksia.
Joukkue koostuu neljästä opiskelijasta ja heidän mukanaan matkustavasta kahdesta
ohjaajasta. Joukkue valitaan kansallisten maantieteen kilpailujen perusteella, niin että
kymmenen parhaiten menestynyttä opiskelijaa valitaan Helsingin yliopistolla toteutettavaan
valmennukseen, minkä perusteella valitaan lopullinen joukkue. Helsingin yliopiston
maantieteen laitos on tehnyt päätöksen, että nämä neljä opiskelijaa saavat myös suoraan
opinto-oikeuden maantieteen laitokselta (kunhan ylioppilastutkinto on suoritettu).

OSALLISTUMINEN
Biologian ja maantieteen opettajien liitto järjestää parillisina vuosina tammikuun puolivälissä
MAANTIEDEKILPAILUN, joihin kunkin lukion oma maantieteen opettaja ilmoittaa oman
koulunsa määräaikaan mennessä (yleensä tammikuun toisen viikon alkuun mennessä).
Kilpailutehtävät (35 monivalintatehtävää) lähetetään opettajalle muutamaa päivää ennen
kilpailua. Kilpailu järjestetään kaikissa mukaan ilmoittautuneissa kouluissa samaan aikaan,
käytännön järjestelyistä vastaa oma opettaja, joka myös tarkistaa vastaukset ja lähettää
kokeet lopullista arviointia varten BMOL:n toimistoon.
Kymmenelle parhaiten menestyneelle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen järjestämään valmennukseen, jonka päätteeksi
valitaan olympialaisjoukkue. Nämä neljä opiskelijaa saavat myös opinto-oikeuden
Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle (heti, kun ylioppilastutkinto on suoritettu).
Valmennus toteutetaan toukokuussa, se kestää 4-5 päivää ja rahoituksesta (matkat, ruuat ja
hotellimajoitus) vastaa opetushallitus. Koska IGEO:n säännöissä on 20 vuoden ikäraja, ei
valmennukseen valitettavasti voida ottaa opiskelijoita, jotka ennen heinäkuun alkua täyttävät
20 vuotta.

SUOMI MUKANA VUODESTA 2004
IGEO on järjestänyt kansainvälisiä kilpailuita vuodesta 1998 alkaen, Suomi on ollut mukana
näissä joka toinen vuosi toteutettavissa tapahtumissa vuodesta 2004, eli viidessä
viimeisessä kilpailussa. Vuoden 2012 jälkeen kilpailut järjestetään joka vuosi.





2004 Puola, Gdynia (kaksi hopeamitalia ja yksi pronssimitali)
2006 Australia, Brisbane (yksi pronssimitali)
2008 Tunisia, Tunis
2010 Taiwan




2012 Saksa, Köln
2013 Japani, Kyoto

LISÄÄ TIETOA IGEO:sta JA
KANSALLISESTA MAANTIEDEKILPAILUISTA





Kansainvälisestä kilpailusta saa parhaiten lisätietoa IGEO:n verkkosivujen
kautta: www.geoolympiad.org
BMOL:n järjestämästä kansallisesta maantiedekilpailusta saa tietoa BMOL:n
jäsentiedotteesta sekä Anu Brunila-Kovaselta (anu.brunila-kovanen(at)kolumbus.fi)
sekä BMOL:n toimistolta Anne Sorsa-Vainikalta (toimisto(at)bmol.fi)
Helsingin yliopiston valmennuksesta ja opiskelusta maantieteen laitoksella Olli
Ruthilta olli.ruth(at)helsinki.fi

