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Puheenjohtajan terveiset
Onnittelut hienon opiskelupaikan 
valinnasta! Tervetuloa Viikkiin, 
Helsingin Yliopiston maatalous-
metsätieteelliseen tiedekuntaan.  
 Maatalous-metsäylioppi-
laiden liitto MMYL ry on meidän 
tiedekunnan kaikkien opiskelijoi-
den yhteinen edunvalvoja ja aine-
järjestöjen kattojärjestö. Fuksina 
monesti MMYL tuntuu hieman 
kaukaiselta ja aluksi onkin hyvä 
tutustua omaan ainejärjestöön, 
jonka kautta kattojärjestömmekin 
tulee sitten helpommin lähestyt-
täväksi. Tästä fuksilehdestä löytyy 
järjestökaavio (kts. takasivu), josta 
näette miten MMYL ja ainejärjestöt 
sijoittuvat toisiinsa nähden.
 MMYL toimii tiedekun-
nassamme linkkinä opiskeli-
joiden ja tiedekunnan välillä. 
Teemme myös yhteistyötä muiden 
tiedekuntajärjestöjen sekä ylioppi-
laskunnan (HYY) kanssa. MMYL 
pitää maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan opiskelijoiden puolia 
niin opintoasioissa kuin kaikessa 
muissakin opiskelijaelämään liit-
tyvissä asioissa.
 Ensimmäisenä tulette 
varmaan törmäämään MMYL:n 
toimintaan fuksiaisissa. MMYL 
järjestääkin jäsenilleen erilai-
sia bileitä ja urheilutapahtumia. 
MMYL:n järjestämät bileet, kuten 

Teija Hakkarainen
MMYL:n puheenjohtaja 2013

fuksiaiset, ovat yleensä suuren 
kokoluokan juhlia, koska niihin 
osallistuvat koko tiedekunnan 
opiskelijat. Urheilutapahtumiin 
kuuluu PM- kisat ja monet erilaiset 
turnaukset.
 Heti fuksina kannattaa olla 
aktiivisena mukana kaikenlaisessa 
järjestötoiminnassa, koska opiske-
lutkin sujuvat huomattavasti 
paremmin, jos tuntee vanhempia 
opiskelijoita ja muita fukseja luen-
tosalien ulkopuolelta. Opiskelu on 
muutenkin mukavampaa porukas-
sa. Kehotankin nyt teitä kaikkia o-
sallistumaan erilaisiin tapahtumiin 
ja muihin järjestöjen järjestämiin 
juttuihin, niin fuksivuodestanne tu-
lee loistava.
 Vielä kerran tervetuloa 
Helsingin parhaalle kampukselle 
Viikkiin ja nähdään orientoivalla 
viikolla. 
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Hallitusesittely

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Hellou, olen Teija Hakkarainen ja MMYL:
n tämän vuoden puheenjohtaja. MMYL:ssä 
olen aikaisemmin toiminut urheiluvastaavana 
ja ainejärjestössämme monessa eri tehtävässä. 
Aloitan kuudennen vuoden maatalousekono-
mien parissa. Joidenkin teidän mieleen tuli var-
maan, että olisikohan minun pitänyt jo valmis-
tua, mutta näen, että opiskeluelämä on parasta 
aikaa, joten miksi turhaan kiirehtiä. Olen ko-
toisin Pohjois-Savosta, jonka murteestakin 
kuulee. Tulkaa ihmeessä juttelemaan ihan mis-
tä vaan, jos jossain törmäillään (ja luul-
tavasti näette minut vähä joka paikassa).

Nimeni on Pilvimaari ja toimin tänä vuonna 
MMYL:in hallituksessa varapuheenjohtajana. 
Olen neljännen vuoden ympäristöekonomian 
pääaineopiskelija ja oma ainejärjestöni on 
Vuorovaikeutus. Jo omasta fuksivuodestani 
lähtien olen ollut mukana aktiivisesti aine-
järjestötoiminnassa ja voinkin suositella sitä 
teille kaikille. Opiskelun oheistoiminta on 
siis (lähes) yhtä tärkeää ja antoisaa kuin itse 
opiskelu :) Vapaa-ajallani pohdin maailman 
menoa ja otan rennosti, mutta kehitän myös 
taitojani keittiön puolella. Fukseja neuvoisin 
olemaan avoimin mielin ja lähtemään reip-
paasti mukaan uusiin seikkailuihin!

Pilvimaari Heikkinen
Vuorovaikeutus ry

Teija Hakkarainen
Sampsa ry
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Sihteeri

Taloudenhoitaja

Moikka, olen Jenni. MMYL:ssä toimin 
tänä vuonna sihteerinä. Pääaineeni on 
ympäristöekonomia, ja ainejärjestömme 
Vuorovaikeutus ry. Kolmas vuoteni 
opiskelua vierähtää juuri käyntiin. Va-
paa-ajalla tykkään muun muassa urheilla, 
matkustella, valokuvailla ja tietenkin puu-
hastella ainejärjestötoiminnassa. Olkaa 
aktiivisia, ottakaa kaikki ilo irti fuksivuo-
desta ja paras muistisääntö: äläkee stres-
satko liikaa! Tervetuloa kotoisaan Viik-
kiin!Jenni Styrman

Vuorovaikeutus ry

Moi, olen Miska Sauru ja toimin MMYL:
ssä taloudenhoitajana. Opiskelen kolmatta 
vuotta metsäteollisuuden markkinointia ja 
johtamista ja vapaa-aikana harrastan ur-
heilua ja musiikkia kaikissa muodoissaan. 
Lisäksi matkustelen ja tutkin maailmaa 
aina kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Vink-
kinä tulevalle opiskeluajalle on säilyt-
tää avoin mieli kaiken suhteen. Ystävien 
avulla myös opinnot sujuvat helpommin 
ja tenttejä voi stressailla yhdessä. Jokai-
nen tuntematon ihminen voi olla ystävä, 
johon et ole vielä tutustunut – asenne kan-
taa yleensä pitkälle. 
      Lopuksi haluan onnitella opiskelu-
paikan johdosta, sillä teit hyvän valinnan 
liittyessäsi parhaiden joukkoon. Tervetu-
loa mukaan kaikenlaiseen toimintaan, 
nähdään Viikissä!

Miska Sauru
MYO ry
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Tiedottaja

Kehy- ja ympäristövastaava

Heippa, olen Nelli Piekkari. MMYL:ssa toimin tiedot-
tajana. Opiskelen toista vuotta kasvintuotantotieteitä 
ja vapaa-aikani kuluu mm. ainejärjestötoiminnassa, 
koirien, musiikin sekä sekalaisten urheiluharrastusten 
parissa. Fuksivuonna kannattaa lähteä avoimin mielin 
mukaan kaikkeen toimintaan, tutustua uusiin ihmisiin 
ja nautiskella hyvästä tunnelmasta sekä yhteishengestä 
kampuksella. Paljon onnea uudesta opiskelupaikasta ja 
tervetuloa Viikkiin!

Nelli Piekkari
Sampsa ry

Moi, olen Juhani ja toimin MMYL:ssä kehy- ja 
ympäristövastaavana. Opiskelen kolmatta vuot-
ta ympäristöekonomiaa ja vapaa-aikana mm. 
matkustelen ja yritän urheillakin joskus. Onnitte-
lut loistavasta valinnasta tulla opiskelemaan Viik-
kiin! Täällä on paras kampus sekä paljon hienoja 
ja hauskoja tapahtumia, joita ei kannata jättää 
väliin. Olkaa uteliaita ja innostuneita kaikkea uutta 
kohtaan, mitä opiskelijaelämä ja fuksivuosi tulee 
teille tarjoamaan! Tervetuloa, syksyllä nähdään!

Juhani Vainio
Vuorovaikeutus ry
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Kv-vastaava

Moi, olen Elina. Toimin kansainvälisyysvastaavana 
MMYL:in vuoden 2013 hallituksessa. Opiskelen bio-
tekniikkaa, eli päädyin MMYL:iin alun perin BOA:n 
riveistä. Vapaa-aikani kuluu yleensä ainejärjestötoimin-
nan ja -hengailun parissa. Yritän ehkä joskus harrastaa 
vähän liikuntaakin. Fukseille tiedoksi: kaikki pahimmat-
kin toilailut voi aina selittää sanoin ”moon fuksi”. Viikissä 
on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja muitakin loisto-
tyyppejä eli rohkeesti vaan tutustumaan kampusväkeen 
ja Viikin opiskelijaelämään. Onnittelut päätöksestä tulla 
tänne ja tervetuloo messiin!Elina Tupamäki

BOA ry
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Urheiluvastaava
Moikka! Olen Mari ja MMYL:n tämän vuoden ur-
heiluvastaava. Kohta pyörähtää käyntiin kolmas 
vuoteni Viikissä. Pääaineenani opiskelen ravit-
semustiedettä. Vapaa-ajalla minut bongaa toden-
näköisesti joltakin Unisportin salilta naama punai-
sena ähisemässä. Fuksiterveisinä haluan rohkaista 
kokeilemaan rohkeasti uusia juttuja ja lähtemään 
ennakkoluulottomasti mukaan opiskelijatapahtu-
miin. Koskaan ei tiedä mitä voi tapahtua.

Mari Lahti
Lipidi ryTapahtumavastaavat

Heisan!
Olen Helmi, toinen MMYLin tapahtu-
mavastaavista. Opiskelen kuluttajaekono-
miaa ja olen mukana kaikennäkösessä 
järjestö- ja ylioppilaskuntatoiminnassa. 
Jos vapaa-aikaa jää, koitan maltillisesti ur-
heilla ja nähdä ystäviä. Asustelen Perävii-
kissä PM-kisavastaava-Lotan kanssa ja se 
on aika hauskaa sekin. Onnittelut hyvästä 
valinnasta, fuksi! Maatalous-metsätie-
teellinen on huipputiedekunta täynnä 
huipputyyppejä. Olkaa uteliaita. Nähdään 
viimeistään fuksiaisissa?!

Helmi Kärjä
Oikos ry

Hei olen Paula. Toimin MMYL:ssä ta-
pahtumavastaavana parhaan mahdol-
lisen tapahtumakaiffarin Helmin  kanssa! 
Järkkäillään kaikenlaista hubaa ympäri 
vuoden! Opiskelen markkinointia ja opin-
tojen ohella olen keskittynyt erittäin paljon 
kaikenlaiseen opintojen oheistoimintaan.  
Suosittelen kaikkia fukseja ottamaan 
kaikki ilo irti fuksivuodesta, koska toista 
samanlaista ei tule! Fuksiaisissa näh-
dään! Paula Ujainen

Voluntas ry
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Moi, olen Emma. MMYL:ssä puu-
hailen Tommin kanssa opintoasioiden 
parissa ja esim. järkkäilen hallinnon 
opiskelijaedustajiston vaaleja. Opiske-
len mikrobiologiaa viidettä vuotta (krii-
si!) ja vapaa-aikana metsästän sieniä ja 
laulan kuorossa korkealta ja kovaa. Jos 
nyt alkaisi minun fuksivuoteni, olisin 
superfuksi joka kävisi kaikissa kekke-
reissä eikä tietenkään lykkäisi mitään 
peruskursseja myöhemmäksi. Parasta 
Viikissä on rento meininki. Super-
salainen fuksin selviytymisvinkkini on: 
hanki paljon kivoja ja fiksuja kavereita 
joilta kehtaa kysyä apua kun on ihan 
pihalla kaikesta. Lopuksi haluan sanoa: 
Ota kaikki ilo irti vuodesta, kyllä fuk-
sin maksa ja aivot kestää!  Muistakaa-
han käydä syksyllä sieniretkellä :)

Emma Kuntze
Lipidi ry

Moi, olen Tommi Jalo ja toimin 
MMYL:ssä opintovastaavana. Opiske-
len viidettä (!) vuotta kasvintuotantoti-
eteitä ja oma ainejärjestöni on maata-
lousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry. 
Vapaa-aikani saattaa kulua trumpettia 
soittaessa, lenkillä tai vaikka lavatans-
seissa. Kannattaa lähteä ottamaan tun-
tumaa kaikenlaisiin tapahtumiin, mutta 
suosittelen toki niitä opintopisteitäkin 
matkan varrella napsimaan. Nauttikaa 
Viikistä!

Tommi Jalo
Sampsa ry

Opintovastaavat



Toimihenkilöt
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Olen Terhi, viidennen vuoden ko-
tieläintieteen opiskelija. Viikissä olen 
viihtynyt todella hyvin, ja olen varma, 
että sinäkin tulet täällä viihtymään! 
Kannattaa lähteä heti mukaan kaikkeen 
mahdolliseen, silloin kavereita löytyy 
helpoiten. Vaikka asia ei ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille olekaan vielä 
ajankohtainen, niin kannustan teitä silti 
jo miettimään vaihtoon lähtöä tai muu-
ten kansainvälistymään, se kannattaa. 
Kampuksella tavataan!Terhi Mäkinen

Sampsa ry

Fuksilehden päätoimittaja

Moi fuksit! Olen Lotta ja opiskelen neljättä vuot-
ta kuluttajaekonomiaa. Vapaa-aikanani heittelen 
palloa, urheilen, vietän aikaa kavereiden kanssa 
ja otan rennosti. MMYL:ssä toimin PM-kisavas-
taavana. Yritän siis parhaani mukaan johdattaa 
Suomen joukkueen Norjaan kisaamaan Pohjois-
maisten maametsisten välisestä mestaruudesta (kts. 
lisää sivulta 16). Itse olen ollut mukana kisoissa 
fuksivuodesta alkaen ja ne ovat ehdottomasti olleet 
opiskeluaikani kohokohtia! Fuksivuodesta tulet 
selviämään parhaiten osallistumalla oman aine-
järjestösi toimintaan ja olemalla muutenkin roh-
keasti mukana kaikessa mikä vaan vähänkin kiin-
nostaa. Luennoillakin voi välillä käydä… Tervetu-
loa Viikkiin, lupaan ettet tule katumaan valintaasi! 

PM-kisavastaava

Lotta Kettunen
Oikos ry



Mikä sinusta tulee isona?

Liitto tarjoaa tietoa, vinkkejä ja verkoston.
Tutustu palveluihin verkossa 

www.agronomiliitto.fi/opiskelijat

Agronomiliitosta saat apua ja tukea elämän isoihin kysymyksiin!

Mistä löytyy kesätyö? 

Mitä minusta 
tulee isona?

Mitä palkkaa 
voin pyytää?

Olen Saija Kivilehto, MMYL:n spek-
sivastaava ja näin ollen yksi MMYL:
n ensimmäisen speksin kolmesta tuotta-
jasta. Opiskelen kolmatta vuotta elintar-
vikekemiaa. Kuulun siis elintarvikeyli-
oppilaiden ainejärjestöön Lipidiin, jonka 
hallituksessa myös toimin tiedotusvas-
taavana. Vapaa-aikani vietän pääosin ur-
heiluharrastusteni parissa. Aloitin juuri 
kilpaurani tankotanssissa, ja sen lisäksi 
treenaan rengastrapetsia ja käsinseison-
taa. Lopuksi toivotan kaikki teidät fuksit 
tervetulleiksi katsomaan MMYL:n en-
simmäistä speksiä marraskuussa! Toivot-
tavasti moni teistä on mukana seuraavan 
vuoden produktiossa. ;)

Saija Kivilehto
Lipidi ry

Speksivastaava
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 “Speksi? Mikä se on?” 
kysyin, kun opiskelijakaverini fuk-
sivuonna pyysi minua kanssaan 
sellaista katsomaan. Pian kaverini 
olikin selittänyt kaiken, minkä 
spekseistä tiesi, ja hehkuttanut, 
miten ne ovat yksi opiskelijaelämän 
parhaita anteja. Speksi on opiskeli-
joiden alusta lähtien suunnittele-
maa ja toteuttamaa teatteria, johon 
sisältyy huikeita laulu- ja musiik-
kinumeroita ja hillittömän hauskaa 
improvisaatiota. Katsojan rooli ei 
lopu pelkkään nautiskeluun vaan 
kuka tahansa voi vaikuttaa näyt-
telijöiden toimintaan huutamalla 
katsomosta ”omstart!” Silloin näyt-
telijät ottavat kohtauksen, repliikin 
tai sisääntulon uudestaan hieman 
eri tavalla. Useimmiten omstartin 
perään lisätään jokin määre, esim. 
”omstart maanisemmin!”, jolloin 
näyttelijät reagoivat määreen mu-
kaisesti. 
 Lähdin kaverini mukaan 
katsomaan Teekkarispeksiä. Se 
oli varmasti siihen asti hauskin 
näkemäni teatteriesitys. Speksejä 
oli pakko nähdä lisää. Niitä löy-
tyikin onneksi lähes jokaisesta 
tiedekunnasta. Mutta miksei maata-
lous-metsätieteellisestä? 

 Fuksivuoden kevääl-
lä lähdin mukaan MMYL ry:n 
toimintaan. Hallituskavereiden 
kanssa jutellessa tuli parikin kertaa 
ilmi, että muutkin olivat jo odotel-
leet, milloin joku tarttuisi toimeen. 
Päätin laittaa pyörät pyörimään, 
koska vanha viisaushan sanoo, että 
jos jotain haluat tehtävän kunnolla, 
tee se itse. 
 Niinpä meillä MMYL:n 
speksin tuottajilla on ilo ja kun-
nia kertoa, että te, maatalous-met-
sätieteellisen tiedekunnan fuksit 
vuosimallia -13, pääsette heti fuk-
sivuotenne syksyllä seuraamaan 
MMYL ry:n ensimmäistä speksiä. 
Työ speksin eteen on aloitettu jo 
tammikuussa, ja homma muuttuu 
koko ajan vain jännemmäksi ja 
mielenkiintoisemmaksi. Ole siis 
valmiina ostamaan lippusi mar-
raskuussa ensi-iltansa saavaan 
spektaakkeliin ja voit sanoa, että 
SINÄ olit katsomassa MMYL:n 
ensimmäistä speksiä.

Saija Kivilehto

MMYL:n speksi

MMYL:n speksin tuottaja 1/3



Kehitysyhteistyötä kampuksellasi:
                                   Lawra-projekti

MMYL ry:n Lawra-projekti pyrkii parantamaan maaseudun asukkai-
den toimeentulomahdollisuuksia Luoteis-Ghanassa. Samalla se antaa 
suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden ruohonjuuritason kehitysyh-
teistyöhön. Projektilaiset saavat hankkeiden pyörittämisestä arvokkaita 
kokemuksia ja mielenkiintoisia linkkejä opinnoista käytäntöön.

MMYL:n pienimuotoinen kehi-
tysyhteistyöhanke, Lawra-projek-
ti, on toiminut Luoteis-Ghanassa 
Lawran kaupunkia ympäröivällä 
köyhällä ja karulla maaseudulla jo 
yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Idea kehitysyhteistyöhankkeesta 
syntyi 90-luvun alussa, jolloin 
ghanalainen projektin ”isä”, Baba 
Tierto, oli Viikissä opiskelemassa. 
Vuosien varrella projekti on hiljal-
leen kasvanut ja kattanut alleen 
useita erilaisia hankkeita. Vaikka 
projektin resurssit ovat pienet, on 
hyviä ja konkreettisia tuloksia saa-
vutettu. 

Lawra-projektin tämän hetkinen 
painopiste on hedelmäpuiden istu-
tusprojektissa, jonka tavoitteena on 
parantaa paikallisten asukkaiden 
ruokaturvaa. Hankkeessa istutetaan 
hedelmäpuita Lawran alu-
eelle ja parannetaan näin alueen 
ravitsemustilannetta sekä edis-
tetään köyhtyneiden maatalous-
maiden käyttöönottoa. Lisäksi vii-
dessä kylässä on ollut käynnissä 
pieni naisryhmille kohdistettu 
mikrolainahanke, joka laajenee 
tänä vuonna myös viiteen uudem-
paan hankekylään. Hankkeet ovat 
paikallisten ihmisten itsensä suun-
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nittelemia ja aktiviteetit toteutetaan 
ekologisesti ympäristö huomioon 
ottaen sekä vanhoja perinteitä kun-
nioittaen.
 Lawra-projekti saa 
hanketukea Suomen Ulkoasiain-
ministeriöltä. Sen avulla Lawrassa 
järjestetään paikallisille koulutusta 
sekä hankitaan taimitarhan yl-
läpitoon tarvittavia työkaluja. Tuen 
ja koulutuksen tarve kohdealueel-
la on suuri, sillä Pohjois-Ghana, 
missä Lawrakin sijaitsee, on koko 
maan köyhintä aluetta. Elinolo-
suhteita hallitsevat pitkälti kaksi 
erilaista vuodenaikaa: kuiva kausi 
ja sadekausi. Savannivyöhykkeellä 
aavikoituminen on todellinen uhka 
ja eroosioherkkä maaperä on ko-
van kuormituksen alla. Tämä on 
johtanut satojen pienentymiseen 
ja perheiden toimeentulon heikke-
nemiseen entisestään. Lisäksi vuo-
sittaiset maastopalot heikentävät 
maaperän hedelmällisyyttä. Lawra-
projektin toimesta alueella on vii-
me vuosina muun muassa lisätty 
lannan ja kompostin käyttöä ravin-
teina, rakennettu eroosiota ehkäi-
seviä harjanteita pelloille sekä 
koulutettu kyläläisiä maastopalo-
jen ehkäisyssä ja sammuttamises-
sa. Projektilla on Ghanassa kaksi 
paikallista projektikoordinaattoria, 
Eric ja Mercy, jotka organisoivat 
koulutustilaisuuksia ja hoitavat 

käytännön järjestelyt Lawrassa.
Helsingin päässä projektia pyörit-
tävät vapaaehtoiset opiskelijat. 
Suurin osa projektin rahoitukses-
ta tulee Ulkoministeriöltä, mutta 
omavastuuosuuden kartuttamiseksi 
opiskelijat järjestävät silloin tällöin 
erilaisia varainkeruutempauksia. 
Lisäksi kuukausittain kokoon-
nutaan pohtimaan yhdessä uusia 
ideoita ja jakamaan uusimmat kuu-
lumiset Lawrasta. Merkittävän osan 
projektia muodostavat hankkeen 
seurantamatkat Lawraan. Opiskeli-
jat käyvät Ghanassa lähes vuosit-
tain ja seurantamatka tarjoaakin 
parhaan mahdollisuuden tutustua 
paikallisten elämään ja projektin 
tuloksiin sekä päästä käyttämään 
opiskelussa hankittuja tietoja ja 
taitoja käytännössä. 
 Lawran alueen kylien 
asukkaat suhtautuvat vierailui-
hin positiivisesti ja he arvostavat 

13



Lisää tietoa projektista saat esimerkiksi projektin puheenjohtajalta Uu-
lalta (uula.toikka@helsinki.fi) tai MMYL:n kehy-vastaavalta Juhanilta 
(juhani.vainio@helsinki.fi). Käy myös projektin nettisivuilla blogs.hel-
sinki.fi/lawra-projekti sekä liity Facebook-ryhmään Lawra-projekti.
Saat ajankohtaista tietoa projektin tapaamisista liittymällä sähköpos-
tilistalle. Lähetä viesti subscribe lawra-projekti oma sähköpostiosoitteesi 
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi (jätä otsikkokenttä tyhjäksi).

suomalaisten opiskelijoiden panos-
tusta heille tärkeiden asioiden eteen. 
Koko projektin taustalla onkin idea 
kumppanuudesta eri lähtökohdista 
tulevien, mutta pohjimmiltaan sa-
mankaltaisten ihmisten välillä. 
    Projektilaiset muodostavat vaihte-
levan, mutta sitäkin iloisemman 
joukon agroekologian, ravitse-

HUOM! Syksyllä tulossa uusien ilta! Tervetuloa katsomaan kuvia ja 
kuulemaan lisää tarinoita Ghanasta! Tarkka päivämäärä ilmoitetaan 
Lawran blogissa ja Facebook-sivuilla syyslukukauden alussa. 

mustieteen, maantieteen, biolo-
gian, ympäristönsuojelutieteen, 
metsätieteiden ja monen muun 
alan opiskelijoita. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki uudet ja vanhat 
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet 
ihmiset. Ei tarvitse olla asiantun-
tija osallistuakseen projektiin – ak-
tiivisuus, uteliaisuus ja halu auttaa 
riittävät!
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Opiskelua ja eLÄMÄÄ!

Fuksivuosi Viikissä alkaa orientoi-
valla viikolla, jonka kohokohtana 
ovat tietysti tuutorien järjestämät 
fuksibileet. Näitä Latokartanon C-
grundilla järjestettäviä kemuja ei 
kannata jättää väliin mistään hin-
nasta! Tähän paikkaan on hyvä 
tutustua jo ensimmäisellä viikolla, 
sillä siellä tulet todennäköisesti 
viettämään aikaa seuraavien vuo-
sien aikana useammankin kerran. 
MMYL ry järjestää myös fuk-
siaiset, joissa uudet opiskelijat 
pääsevät testaamaan haalareitansa 
ensimmäistä kertaa.

Ensimmäiset viikot antavat hy-
vän kuvan siitä, millaista opiske-
lijaelämä Viikissä on. Lysti ei 
kuitenkaan lopu siihen, sillä syksyl-
lä on luvassa vielä paljon muuta. 
Sitsejä, risteilyjä, vuosijuhlia sekä 
kaikenmaailman kekkereitä. Kaik-
keen kannattaa lähteä mukaan, sillä 
sitä et tule katumaan!

Grundilla tavataan!

Tapahtumavastaavat 2013
Helmi & Paula
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Pohjoismaiden maatalous-met-
sätieteellisten tiedekuntien väli-
set urheilukilpailut, lyhyemmin 
PM-kisat, järjestetään tänä vuon-
na Norjan Åsissa 18.-22.9.2013. 
Jotta joukkuehenki ja kisakunto 
saadaan hiottua kohdilleen, lähtee 
Suomen joukkue matkaan jo 16.9. 
Paluu Helsingin satamaan tapahtuu 
maanantaiaamuna 23.9. 

Isäntämaan Norjan lisäksi Suo-
mea vastaan asettuvat taistele-
maan Ruotsi ja Tanska. Virallisia 
kisalajeja ovat perinteisesti olleet 
koripallo, jalkapallo, salibandy, 
lentopallo, tennis, sulkapallo, uinti, 
ammunta, suunnistus, yleisurheilu, 
ratsastus sekä soutu. Suomalaiset 
käyvät lisäksi keskenään epävi-

rallista kamppailua mm. kovim-
mista kärsäpoteista ja kisalaatto-
jen määrästä. Tärkeintä kisoissa ei 
kuitenkaan ole voittaminen vaan 
hyvä meininki ja yhdessä tekemi-
nen! Pelkkää plussaa on, jos voit-
taa Ruotsin, esimerkiksi saliban-
dyssa… Urheilun ammattilainen ei 
kenenkään tarvitse olla, riittää kun 
on valmis puolustamaan Suomen 
mainetta, vaikka sitten tsemppauk-
sen ja kannustuksen muodossa. 

PM-kisat
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Lotta Kettunen

Urheilun vastapainona PM-kisoissa 
oleellinen osa ovat iltaisin järjes-
tettävät (usein aamuun asti veny-
vät) juhlat, joissa pääsee mukavasti 
hieromaan lähempää tuttavuutta 
myös muiden maiden osallistujien 
kanssa. Voit olla varma, että tämän 
jälkeen sinulla on uusia ystäviä 
ympäri Pohjoismaita. Kisaviikko 
huipentuu juhlavaan bankettiin, 
jossa myös palkitaan parhaiten me-
nestyneet.

Fuksille PM-kisat ovat oiva tilai-
suus verkostoitumiseen, kokemuk-
sesta voin kertoa että kisaviikon 
jälkeen ei varmasti ole Viikissä 
yksinäinen olo! Viikon kun viet-
tää samassa tiiviissä porukassa, on 
väistämätön tosiasia, että tutustuu 
myös vanhempiin opiskelijoihin, 

joilta voi sitten tarvittaessa kysellä 
vinkkejä vaikkapa oikean luentosa-
lin löytämiseksi tai tärppejä tent-
tien läpi pääsemiseksi. 

Ensi vuonna kisat järjestetään 
Suomessa, joten nyt on oiva tilai-
suus päästä ulkomaille PM-kisojen 
merkeissä! Tämän vuoden kisat 
ovat 67. laatuaan, eikä kukaan tiet-
tävästi ole vielä tähän mennessä 
katunut kisoihin lähtöä! Fukseille 
on varattu kisabussiin vain muuta-
mia paikkoja, joten ole siis nopea 
ja ilmoita itsesi (ja ehkä kaveri-
sikin?) mukaan opiskeluvuoden 
parhaimmalle viikolle! Ilmoittaudu 
tai kysy lisää osoitteessa pmkisat@
gmail.com!

Muu urheilutoiminta

Tarkkaile ainejärjestösi sähköpostilistaa ainakin näiden urheilutapahtu-
mien osalta:

- Viikin sählyjoukkueen Viikin Pallon, tutummin ViPa:n esittäytyminen
- MMYL ry:n eräilypäivä luonnon helmassa
- Perinteikäs pikkujoulusähly

Näiden lisäksi luvassa myös muita tapahtumia, jotka toistaiseksi pysyköön 
vielä salassa ;)
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När man kommer till Campus Vik 
märker man snabbt att mycket 
sköts på finska, trots att vi är en hel 
del svensk- eller tvåspråkiga stude-
rande. Det kan vara tungt att vän-
ja sig vid den finskdominerande 
miljön, men kom ihåg att Helsing-
fors Universitet är tvåspråkigt. Det 
innebär att du får skriva bland an-
nat tenter och arbeten på svenska. 
Till tenterna kan man på egen hand 
ta reda på om det finns svensk-
språkig litteratur och om finskan 
ännu är knagglig kan det vara värt 
besväret. Det gör oss finlandssven-
skar synliga om vi fodrar svenska 

tenter och på det sättet kan vi hålla 
kvar denna rättighet. Professorer 
och lektorer brukar vara positivt 
inställda till svenskan och detta 
kan även föra dig närmare folket 
på institutionen.
 Det är faktiskt möjligt att 
studera ganska mycket på svenska 
och man försöker hela tiden utveck-
la kursutbudet genom samarbete 
och nya innovativa idéer. Många av 
kurserna är ganska allmänna kurser 
såsom statistik, nationalekonomi 
och vetenskasfilosofi, men det 
finns även flera tvärvetenskapliga 
och institutionsvisa kurser som går 

Att vara svenskspråkig vid fakulteten

Yngre och äldre Agro-Forstare på sommarträff i Larsmo
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helt på svenska. Sök efter  ”svens-
ka campus vik” på nätet, så hittar 
du fram till en sida som samlar det 
svenska kursutbudet vid vårt cam-
pus! 
 På institutionen för ekono-
mi finns både professor John 
Sumelius och lektor Stefan Bäck-
man som undervisar på svenska. 
Bo Dahlin undervisar i logistik vid 
institutionen för skogsvetenskaper 
och Kristina Lindström är profes-
sor i hållbar utveckling. 
 Svenska studenters Agro-
forstförening är en förening för 
alla svenskspråkiga studenter vid 
Agrikultur-forstvetenskapliga 
fakulteten. Vår stolta förening 
grundades 1919 och har sedan dess 
samlat ihop en massa fina tradition-
er som nu berikar Agro-forstarnas 
studieliv, bl.a. i form av exkursion-
er, idrott och sitsar (fester). Årligen 
återkommande fester är årsfesten, 
gulnäbbsintagningen, julfesten och 
sommarträffen. Men utöver detta 
sker det hela tiden någonting kul. 
Med i vårt glada gäng finns bl.a. 
livsmedels-, miljövårds-, mikro-
biologie-, ekonomie-, teknologie-, 
lantbruks-, näringsvetenskaps- och 
skogsbruksstuderanden. Råkar du 
vara en svenskspråkig veterinär-

Sonja Träskman
Ordfördande 2013
Svenska Studenters Agro-Forst-
förening rf.

medicinstuderande är du också 
välkommen! Vi är oslagbara på det 
mesta och önskar alla nya med-
lemmar hjärtligt välkomna med i 
gänget!!
 Du kan anmäla dig till 
Agro-Forsts e-postlista genom 
att skriva ”subscribe agro-forst” 
i meddelandet och skicka det till 
adressen majordomo@helsinki.fi. 
Vår hemsida hittar du på adressen 
www.agro-forst.fi och så kan du 
leta upp vår grupp på Facebook :)
Vi ses på gulnäbbssitzen!

Glada Agro-Forstare på exkursion i 
Budapest 2013



Järjestökaavio

HYY
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

MMYL ry
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry

HarrastejärjestötMuut tiedekuntajärjestöt

BOA MYYMYO

Sampsa

Vuorovaikeutus

Viri Lactis

ViTa Voluntas

LipidiOikos Agro-Forst

Käy tutustumassa oman ainejärjestösi toimintaan jo etukätee netissä:

www.mmyl.fi
www.oikosry.wordpress.com
www.agro-forst.fi
www.sampsary.fi
www.lipidi.fi
www.virilactis.com
boa.huone.net

http://www.helsinki.fi/jarj/metsay-
lioppilaat/
http://www.helsinki.fi/jarj/myy/
http://www.helsinki.fi/jarj/vuoro-
vaikeutus/
www.vitary.fi/
http://www.helsinki.fi/jarj/volun-
tas/yhteys


