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Fazer on tehnyt maailmasta maistuvampaa jo vuodesta 1891. Me olemme vastuullinen ja 

innovatiivinen yritys, jonka intohimoinen tehtävä on luoda makuelämyksiä. Vaalimme paikallisia 

makuja kansainvälisellä otteella yli 15 000 fazerilaisen voimin.   

Fazer – Intohimoisten ihmisten työpaikka  

Fazerin missiona on luoda makuelämyksiä. Tuotteidemme laatu ja niille asettamamme korkeat vaatimukset 

koskevat meitä myös työnantajana. Otamme vastuun kaikesta, mitä teemme ja työskentelemme yhdessä 

toisiamme kunnioittaen. Fazer-konserniin kuuluu Fazer Food Services, Fazer Leipomot, Fazer Makeiset, 

Fazer Cafés, Fazer Mylly sekä Fazer Vierailukeskus.    

Missiomme toteuttaminen tarvitsee innostuneita ja lahjakkaita ihmisiä kaikilta modernin elämän 

osaalueilta. Leipureiden, kokkien ja makeisten valmistajien lisäksi tarvitsemme muun muassa kirjanpitäjiä, 

mekaanikoita, tiedemiehiä sekä palvelualan ja liike-elämän ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet työhönsä.   

Kesätyö tai opintoihin kuuluva harjoittelu on loistava tapa tutustua meihin työnantajana ja saada arvokasta 

käytännön kokemusta opintojen tueksi. Elintarvikealan opiskelijat ovat kysyttyjä ja arvostettuja osaajia, 

jotka työllistyvät pääsääntöisesti leipomokentälle teollisiin- ja lähileipomoihin sekä makeistehtaille 

Vantaalle ja Lappeenrantaan.  

Opiskelijayhteistyö Fazerilla   
Fazer on tiivistänyt yhteistyötään korkeakoulujen 

ja yliopistojen kanssa esimerkiksi 

kumppanuusohjelmien ja vierailujen muodossa. 

Haluamme tukea suomalaista akateemista 

tutkimustyötä sekä tarjota opiskelijoille 

mahdollisuuksia kesätöiden, harjoitteluiden sekä 

opinnäytetöiden muodossa. Fazerilla työskentelee 

noin 60 Viikistä valmistunutta alumnia muun 

muassa tuotekehityksen, laadun, ympäristön, 

turvallisuuden ja markkinoinnin parissa. Monet 

Viikin opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä 

Fazerin toimeksiannosta ja tutkimusyhteistyö on 

tiivistä. Elintarviketieteiden opinnot tarjoavat 

hyvän pohjan uraan Fazerilla.  Opinnäytetöissä 

olemme jatkossakin erityisen kiinnostuneita 

esimerkiksi elintarvike- ja ympäristötieteellisistä 

sekä kauppatieteellisistä aiheista. Tarkemmat 

teemat näistä tullaan jatkossa julkaisemaan 

Internet-sivuillamme kahdesti vuodessa.   

  

Lue lisää ja seuraa 

uramahdollisuuksia Fazerilla: 
www.fazergroup.com/fi 

linkedin.com/company/fazer  

twitter.com/UraFazerilla  

facebook.com/fazersuomi  

instagram.com/fazersuomi 

 



 

3 
 

Sisällysluettelo 

MMYL ry                                                                                                                       4 

Järjestökaavio                                                                                                               4 

Päätoimittajan tervehdys                                                                                              5 

Puheenjohtajan palsta                                                                                                  6  

Fuksivastaavan terveiset                                                                                               7   

Vastuuhallopedin terveiset                                                                                           8  

Hallituksen esittely                                                                                                        9 

Toimihenkilöiden esittely                                                                                             10  

MMYL Opinto                                                                                                               11 

MMYL liikunta                                                                                                               11 

MMYL tapahtumat                                                                                                        12 

MMYL Kv-toiminta                                                                                                        13 

Järjestöjen esittelyt                                                                                                        15 

PM-kisat                                                                                                                         22 

ViikkiAreena                                                                                                                   23 

#vainviikkijutut                                                                                                               24  

 

 

 

 

 

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto  

Päätoimittaja Elli Nummi  

Taitto Elli Nummi 

Painopaikka Grano  

Painosmäärä 330 

 

 



 

4 
 

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto 

MMYL ry  

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan ainejärjestöjen yhteinen katto-organisaatio. MMYL ry:llä on kymmenen jäsenjärjestöä, 

joiden edunvalvonnasta huolehdimme. Tavoitteena on myös edistää tiedekuntamme 

tunnettavuutta sekä parantaa näkyvyyttä niin yliopisto tasolla kuin maakunnissakin. MMYL ry 

järjestää opiskelijoilleen myös tapahtumia niin bileiden kuin urheilutapahtumienkin muodossa, 

unohtamatta opiskeluita tukevaa toimintaa. Teemme yhteistyötä myös muiden 

tiedekuntajärjestöjen kanssa, koskien varsinkin Viikin kehittämistä sekä yhteistyön lisäämistä.  

Tervetuloa mukaan tapahtumiin sekä toimintaan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!  

 

               MMYL ry 

 

                 mmyl_ry 
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Päätoimittajan tervehdys  

Onnea hienosta valinnasta lähteä opiskelemaan juuri Viikkiin! Tätä lukiessasi olet jo 

virallisesti opiskelija ja se jos jokin tuntuu hienolta vaikka myöskin hieman pelottavalta. 

Onneksi Viikkiin tulemista ei tarvitse pelätä, sillä täällä tulet kohtaamaan kannustavan ja 

yhteisöllisen ilmapiirin. Ei mene kauankaan kun ymmärrät mitä tarkoitetaan 

Viikkiläisyydellä!  

Syksyn ensimmäiset viikot täyttyvät ohjelmasta ja opiskeluiden aloittaminen tuo paljon 

uusia tuulia elämään. Kannattaa tarttua näihin tuuliin ja osallistua mahdollisimman paljon 

erilaisiin rientoihin jo heti alussa, sillä uusien tuttavuuksien sekä ystävien kanssa on mukava 

jakaa uudet haasteet jotka opiskelijaelämä tuo. Ensimmäisillä viikoilla tulet varmasti 

eksymään luentosalia etsiessä ja moodlen käyttö ei varmasti ensimmäisellä kertaa aukea, 

mutta kokemus tuo varmutta ja näin myös opiskeluissa.  

Koskaan ei voi liikaa korostaa osallistumista sekä kokemusten keräämistä. Lähde siis 

ainejärjestötoimintaa, biletä villisti, ilmoittaudu exculle ja vaikuta toimintaan. Vaikka 

luentosalissakin oppii paljon, niin sen ulkopuolellakin on opittavaa sekä koettavaa, mikä 

varmasti hyödyttää niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.  

Tiedottajana korostan että seuratkaa tiedotusta ympärillänne! Sähköpostilistat, sosiaalinen 

media sekä perinteiset tiedotusvälineet kuten erilaiset julkaisut ovat kovassa käytössä 

yliopistomaailmassa. Tapahtumista, yhteiskunnallista asioista sekä yliopiston muutoksista 

tiedotetaan tiuhaan ja asioista on hyvä pysyä kärryillä. Ota jo ennen syksyä MMYL ry 

seurantaa niin facebookissa kuin instagramissakin, niin pääsette seuraamaan toimintaa 

heti! Toivottavasti saatte tästä julkaisusta myös paljon irti ja teille syntyy kokonaiskuva niin 

MMYL ry:stä kuin jäsenjärjestöistäkin. Nähdään syksyllä!  

Elli Nummi  

MMYL ry tiedottaja  
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Puheenjohtajan palsta  

Kaikki tiet johtavat.. 

Pääsykokeiden ja opinto-oppaiden selaamisen aiheuttama myllerrys on nyt takana päin ja 

polkunne ovat haarautuneet Viikkiin. Oma tulevaisuus on varmasti yksi päällimmäisistä 

ajatuksista jokaisen aloittavan opiskelijan mielen sopukoissa. Opintopisteet, sivuaineet, 

periodit, haalarit, fuksit, kandit, gradut, sitsit ja akateemiset vartit ovat hajanaisia termejä 

opiskelu-uran aloittamisen kynnyksellä ja tulevan ammatin ja työtehtävien hahmotus voi 

tuntua kaukaiselta. 

Maatalous-metsätieteellinen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia laajojen opintosuuntien 

muodossa ja keskeisiä teemoja opinnoissa löytyy koskien niin ikään ympäristöä, 

elintarvikkeita, ravitsemusta, alkutuotantoa kuin teknologiaa ja talouttakin. Omien 

opintokokonaisuuksien hahmottamisen lisäksi Viikki opiskelijoineen tarjoaa sosiaalisen 

ympäristön, jossa on loistavat mahdollisuudet opiskelijoiden väliseen verkostoitumiseen. 

Ainejärjestötoiminta on loistava esimerkkki opiskelijoiden muodostamasta instituutiosta, 

joissa on mahdollisuus päästä harjoittamaan oppiaine- kuin tiedekuntarajojen rikkovaa 

juhlintaa, toteuttaa innovatiivisia projekteja sekä solmia kontakteja oppiaineiden 

sidosryhmiin yritysmaailmasta viranomaisiin. 

Lämpimästi tervetuloa Viikkiin minunkin puolestani ja lennokasta orientoivaa viikkoa 

toivottaen, 

Diana Selkälä 

 Maatalous-metsäylioppilaiden liiton puheenjohtaja 
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Fuksivastaavan terveiset 

Hei, ja tervetuloa tiedekuntaan! Onneksi olkoon, sillä olet valinnut huikean kampuksen, 

jossa Helsingin urbaanius yhdistyy innovatiiviseen luonnonläheisyyteen. Viikin kampuksella 

tulet törmäämään opiskelijoihin todella erilaisista pääaineista, joten tätä rikkautta 

kannattaa ehdottomasti hyödyntää ja jutella muiden opiskelijoiden kanssa uteliaalla ja 

avoinmielisellä asenteella. Viikin opiskelijoiden monipuolinen osaaminen auttaa sinua 

näkemään myös oman pääaineesi asiat uusin silmin! 

”Tentit voi uusia, mutta bileitä ei” oli oman fuksivuoteni tärkein oppi. Tämä lausahdus ei 

niinkään viittaa siihen, että fuksivuotesi jälkeen pitäisi selitellä Kelan tädeille, miksei 

opintopisteitä ole kertynyt lainkaan, vaan sen on tarkoitus korostaa yhteisöllisyyden 

tärkeyttä. Yliopisto on erinomainen paikka saada elinikäisiä ystäviä, oppia toimimaan 

kaikenlaisten persoonien kanssa erilaisissa tilanteissa sekä verkostoitua ja siten edistää 

tulevaa työuraasi. Kannattaa siis olla aktiivinen heti alusta asti ja osallistua tapahtumiin sekä 

mennä tutustumaan muihin opiskelijoihin, sillä he tulevat olemaan tulevia kollegoitasi. 

Nähdään syksyllä! 

Joonas Kauppinen, 

Fuksi- ja tutorvastaava, MMYL ry 
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Hallopedin terveiset 

Mahtavaa! Olet päätynyt Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan tänne Helsingin 

yliopiston Viikin kampukselle, opiskelemaan kiehtovia aloja ja ajankohtaisia aiheita! 

 

Opiskelu yliopistossa eroaa aiemmista opinnoistasi monella tavalla, kuten varmasti voit 

kuvitella. Jo ensimmäisestä päivästäsi lähtien tulet kuulumaan oman alasi tiedeyhteisöön.  

Kaikki opiskelijat, henkilökunta, lehtorit, professorit ja tutkijat muodostavat yhdessä 

tiedeyhteisön, jonka tehtävänä on edistää korkealaatuista tutkimusta, yhteiskunnallista 

vaikuttamista ja huipputason koulutusta. Aivan ensimmäisestä päivästäsi lähtien olet siis 

osa jotain suurempaa kuin oma opintokokonaisuutesi, sillä yliopisto-opiskeluun kuuluu 

muutakin kuin luennot, esseet ja tentit. 

 

Näiden tärkeiden tehtävien toteuttamisessa ovat siis olennaisesti mukana myös opiskelijat. 

Suorin tapa tämän toteuttamiseen on toimia hallinnon opiskelijaedustajana, 

eli hallopedina. Hallopedit ovat osana yliopiston työskentelyä, mm. koulutusohjelmien 

suunnittelussa, sekä laitosten että tiedekunnan päätöksenteossa ja myös yksittäisissä 

projekteissa, kuten digitalisaation edistämisessä 

 

Missä kaikessä sinä voisitkin vaikuttaa osana yliopistolla vietettyä aikaasi? 

Tavataan Viikissä ihan pian! 

 

Sally Weaver 

Vastuu hallinnon opiskelijaedustaja (halloped!), MMYL ry 
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MMYL ry hallitus ja toimihenkilöt 

2016   

Hallitus 
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Toimihenkilöt  
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MMYL Opinto  

Tervetuloa Viikkiin opiskelemaan ja osaksi opiskelijayhteisöä. Olemme Maatalous-

metsäylioppilaiden liiton opintovastaavat ja vastaamme opintoasioihin liittyvästä 

tiedonkulusta opiskelijoiden ja hallinnon välillä. Lisäksi toimimme hallinnon 

opiskelijaedustajina. 

Tällä hetkellä Yliopistolla on meneillään suuria muutoksia ja tilanteet elävät jatkuvasti, joista 

pyrimme pitämään opiskelijat tietoisina. Isoksi pyöräksi kutsuttu uudistus tuo muutoksia 

koskien kandi-ja maisteriohjelmia. Kursseja muutetaan ja henkilöstöä on vähennetty, mitkä 

aiheuttavat painetta sekä opiskelijoille että yliopiston henkilökunnalle. Lisäksi muun 

muassa digitalisointi tuo uudistuksia opetukseen. Joudumme kaikki mukautumaan 

muutoksiin, jotka toivomme mukaan alkavat soljua eteenpäin, mutta erityisen tärkeää on 

avoin kommunikointi. 

Niinpä meille saa tulla juttelemaan kaikista mieltä askarruttavista asioista. Kannustamme 

kaikkia vaikuttamaan ja osallistumaan päätöksen tekoon. Kannustamme myös teitä 

osallistumaan opiskelijoina yhteisönne asioihin ja tulevaisuuteen vaikuttajina, joten olkaa 

kuulolla hallinnon opiskelijaedustajahakujen aikana ja hakekaa rohkeasti mukaan 

vaikuttamaan! 

Eeva Pääläinen ja Juho Kotala 

MMYL ry:n opintovastaavat 

MMYL Liikunta  

Urheilutoimijana MMYL on enimmäkseen taustalla vaikuttava voima: MMYL:lin kautta 

kulkevat sähköpostitse viestit koskien kaikkia MMYL:in jäsenjärjestöjen urheiluvuoroja ja 

tapahtumia. Lisäksi MMYL osallistuu Viikin Pallon (ViPa) kautta Kumpulassa järjestettäviin 

opiskelijoiden salibandy- ja futsalsarjoihin. Keväisin ViPa pelaa Töölössä jalkapallosarjaa. 

ViPa on koko Viikin poikkitieteellinen opiskelijoiden urheiluseura. Taustavaikuttamisen 

lisäksi MMYL järjestää turnauksia jäsenilleen muun muassa pesäpallossa, jalkapallossa ja 

salibandyssä. Kesäisin MMYL järjestää toimintaa kesäliikunnan muodossa. Päästäksesi 

mukaan toimintaan seuraa aktiivisesti sähköpostiin viikoittain ilmestyviä urheilutiedotteita 

ja liity ViPa:n urheiluryhmiin Facebookissa päästäksesi mukaan! Lämpimästi tervetuloa! 

Janne Laajalahti 

MMYL urheiluvastaava 
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MMYL tapahtumat  

Ensimmäisien viikkojen aikana saa hyvän kuvan millaista opiskelijaelämä Viikissä on. 

Fuksivuosi alkaa orientoivalla viikolla, jonka kliimaksina on tuutorien järjestämät fuksibileet. 

Nämä Latokartanon C-grundilla järjestetyt bileet ovat viikon kohokohta eikä niitä kannata 

jättää väliin, silloin C-gundilla näkee paljon fukseja sekä vanhoja konkareita. 

MMYL ry:n järjestämistä tapahtumista Fuksiaiset ovat lukukauden ensimmäiset. Fuksiaisissa 

pääset koeajamaan ensimmäistä kertaa haalareitasi ja tutustumaan Helsingin keskustaan. 

Muita perinteisiä MMYL ry:n tapahtumia ovat pikkujoulut, Viikki GP ja Zetorin veto. 

Riippuen tapahtumavastaavien innokkuudesta ja päähänpistoista tapahtumia saattaa olla 

enemmänkin. 

Kannattaa lähteä mukaan myös muiden kuin oman ainejärjestön järkkäämiin tapahtumiin. 

Lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia tulee olemaan melkein joka viikko. On sitsejä, 

laskettelureissuja, vuosijuhlia, teemabileitä, approja ja muunlaisia kekkereitä eli tylsää ei 

tule olemaan. 

Suosittelemme kaikkia fukseja ottamaan ilon irti fuksivuodesta, koska toista samanlaista ei 

tule! Nähdään viimeistään Fuksiaisissa! 

Marjukka & Tomi 

Tapahtumavastaavat 
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MMYL Kv-toiminta  

MMYL järjestää aktiivisesti kansainvälistä toimintaa, joka on nimensä mukaan suunnattu 

opiskeluitaan Helsingin Yliopistossa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 

suorittaville kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Oman toiminnan lisäksi teemme paljon 

yhteistyötä muiden Viikissä toimivien kattojärjestöjen kanssa. Yhdessä Biosfäärin, YFK:n ja 

EKY:n kanssa järjestettävään toimintaan kuuluu muun muassa tervetuliais- ja ainejärjestöilta 

Suomi Night, International Sitsit ja Viikki international meeting aina kaksi kertaa vuodessa. 

Lisäksi MMYL:n kansainvälisyysvastaava yhdessä ainejärjestöjen kansainvälisyysvastaavien 

kanssa auttaa kansainvälisiä opiskelijoita liittymään ainejärjestötoimintaan, osallistumaan 

tapahtumiin sekä huolehtii tiedottamisesta. Kaikki MMYL:n järjestämät kv-tapahtumat ovat 

avoimia myös suomalaisille opiskelijoille ja kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat enemmän 

kuin tervetulleita! 

Eeva Linnainmaa 

kv-vastaava 
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Järjestöesittelyt 

MMYL ry:llä on kymmenen jäsenjärjestöä Viikin kampuksella. Tässä kaikista järjestöistä 

pienet esittelyt sekä kuvat havainnollistamaan eri järjestöjen haalareita. Värejä on monia, 

mutta ne tulevat nopeasti tutuiksi Viikissä pyöriessä.  

 

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. 

Agro-Forst är den enda svenskspråkiga ämnesföreningen vid agrikultur-forstvetenskapliga 

fakulteten och veterinärmedicinska fakulteten. Föreningen fungerar som en samlingsplats där 

studeranden från alla studieinriktningar samlas och umgås på svenska. Förstås är också alla 

finskspråkiga studeranden hjärtligt välkomna med! 

Agro-Forst är en liten men väldigt aktiv förening som ordnar sitsar, fester, sport- och 

kulturevenemang, den årliga utlandsexkursionen, studieresor och företagsbesök, sommarträff och 

mycket mer! Agro-Forst ordnar också program gemensamt med andra föreningar och deltar aktivt 

i andra föreningars program. Föreningen hänger också med i det som händer och bestäms i 

fakulteten vilket är viktigt med tanke på det svenska språkets intressebevakning. Målet med det här 

är att alla studeranden med svenska som modersmål har och får behålla rätten och möjligheten att 

använda svenska i studierna och också gå vissa kurser på sitt modersmål vid fakulteten. 

Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. hittas på Facebook, på instagram hittas föreningen på 

namnet agroforst. Man kan också besöka hemsidan www.agro-forst.fi där det berättas mer om 

föreningen och man bl.a. hittar anvisningar till hur man anmäler sig till Agro-Forsts e-postlista som 

är den viktigaste informationskanalen för evenemang och annan viktig info! 
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LIPIDI 

Lipidi on vuonna 1962 perustettu elintarvikeylioppilaiden ainejärjestö. Järjestämme vuodessa paljon 

erilaisia tapahtumia koko Viikille. Vuosittaisista juhlista suurimmat ja mahtavimmat ovat Sikajuhlat, 

joissa kokonainen sika on kunniavieraanamme. Vuosijuhlat järjestetään viiden vuoden välein ja 

vuonna 2017 juhlitaankin Lipidin 55-vuotista taivalta! Muista juhlista erityismaininnan ansaitsee 

Jellyt, joita koko Viikki viettää laskiaisena. 

Lipidi toimii myös jäsentensä ja yliopiston välissä, kuunnellen opiskelijoiden mielipiteitä ja tuomalla 

niitä esiin muun muassa tiedekunta- ja laitosneuvostoissa. Tavoitteenamme on myös toimia 

kanavana työelämään järjestämällä esimerkiksi yritysvierailuita. Erilaisia ekskursioita järjestetään 

muutenkin – keväällä jokin kotimaan kohde, kun taas syksyllä Lipidit suuntaavat maamme rajojen 

ulkopuolelle! 

Tule tutustumaan toimintaamme! Lisäinfot facebookista, nettisivuilta, Instagramista tai tyypeiltä 

turkooseissa haalareissa. Nähdään fuksiviikolla! 

FB: https://www.facebook.com/lipidiry/ Instagram: Lipidiofficial 

www.lipidi.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorovaikeutus 

Tervetuloa opiskelemaan 

ympäristö- ja 

luonnonvaraekonomiaa! YLE:ltä 

tulee parasta viihdettä, joten 

kannattaa tulla mukaan! 

Vuorovaikeutuksen kanssa 

pääset pitämään hauskaa ja 

tutustumaan lisää 

ajankohtaiseen 

pääaineeseemme. 

 

https://www.facebook.com/lipidiry/?__mref=message_bubble
http://www.lipidi.fi/
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Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry 

Sampsa on maataloustieteiden ja maatalousekonomian opiskelijoiden oma ainejärjestö, jossa 

jäsenten yhdyssiteenä on yhteinen opiskeluala ja sen kautta kiinnostus maatalouteen. Sampsa on 

kattojärjestö Maatalous-Metsäylioppilaiden liiton, tuttavallisemmin MMYL:n, ala-ainejärjestö. 

Sampsa järjestönä koostuu vielä alakerhoista eli Akateemisesta karjakerhosta, Akateemisista 

kasvintuottajista, Markkina-agraareista sekä Tekniikka-agraareista. Alakerhoilla, kuten Sampsallakin 

on monenlaista toimintaa, esimerkiksi retkiä, juhlia ja kokouksia jäsenilleen. 

Sampsalaisena sinulla on mahdollisuus osallistua tavallista monipuolisemmin järjestön toimintaan 

niin illanviettojen, urheilutapahtumien kuin erilaisten talkootapahtumienkin merkeissä ja tapaat 

huikeita tyyppejä! Syksyllä nähdään! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntas 

Voluntas on Helsingin Yliopiston markkinoinnin 

opiskelijoiden ainejärjestö. Se on perustettu 

vuonna 2006 ja tänä vuonna Voluntas juhliikin 10-

vuotispäiviään huikeilla vuosijuhlilla. Ainejärjestön 

tavoitteena on yhdistää opiskelijoita työelämään 

ja verkostoitua muiden ainejärjestöiden sekä 

yritysten kanssa. Tavoitteenamme on myös pitää 

mahdollisimman kivoja tapahtumia jäsenillemme. 
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VIRi Lactis 

Viri Lactis on ainejärjestö Viikin kampuksella, joka on alun perin perustettu meijeri opin 

opiskelijoiden johdosta, mutta nykyään Viri Lactis on avoin kaikille elintarviketieteiden opiskelijoille. 

Viime vuosina hallituksessa on ollut elintarviketieteiden opiskelijoita ja kaikki uudet opiskelijat ovat 

tervetulleita osallistumaan. Järjestämme yritysvierailuja ulkomaille joka vuosi ja olemme olleet 

esimerkiksi Italiassa, Kiinassa, Tsekeissä, Hollannissa, Virossa sekä myös muissa maissa. Vierailemme 

myös suomalaisissa yrityksissä kuten Ingman, Arla, Brunberg, Paulig, Vaasan sekä lisäksi 

maitotiloilla ja pienemmissä jäätelön valmistus yrityksissä. Lisäksi järjestämme vuosittain perinteisen 

juusto- ja viini-illan, kansainväliset nyyttärit, vuotuiset hallitusvaalit sekä pikkujoulut Valiolla, 

Pitäjänmäellä. Tervetuloa mukaan uudet suomalaiset sekä kansainväliset opiskelijat! 

 

 

Ympäristötieteiden opiskelijat – MYY ry 

Myy on jo kypsään ikään (55 juhlavuosi!) päässyt, kahdessa tiedekunnassa toimiva ainejärjestö. 

Ympäristöasiat ovat yllättäen lähellä sydäntämme. Haluamme muuttaa maailmaa ja löytää 

ratkaisuja aikamme polttaviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin 

hupenemiseen. Toimimme ympäristöhengessä ja tämän takia esimerkiksi meidän vegaaninen safka 

on tosi hyvää :D Vaikka kaiken takana on vanha kunnon hippiaate ovat myyläiset ihan täysjärkistä ja 

mukavaa porukkaa. Fuksivuonna on mahdollisuus löytää se oma paikka yliopistossa. Siihen saattaa 

kuitenkin mennä tovi ja omaa juttuaan kannattaa hieman haeskella. Useaan ainejärjestöön 

kuuluminen on oikeasti fiksua ja kermat päältä periaatteella pelaaminen on myös ihan sallittua. 

Mutta siis mitä Myy tekee? No, pitkälti ihan samoja juttuja kun muutkin järjestöt, mutta omalla 

twistillään. Järjestämme bileitä, ulkomaanexcuja sekä meillä on useita kerhoja. Erilaisuus on meidän 

rikkaus ja tasa-arvo-kysymykset ovat meille erittäin tärkeitä.  
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Joten kyllä Myyssä tehdään paljon muutakin kuin vain niitä ympäristöjuttuja. Me tehdään myös 

niitä tavallisimpia ainejärjestön juttuja kuten pidetään bileitä ja huolehditaan siitä että opiskelijoilla 

on asiat mahdollisimman hyvin. Biokeskus 3:n kertsi on myyläisten pesä. Ilmaiset kahvit 

jäsenillemme!  

 

 

OIKOS RY 

Oikos on ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian opiskelijoiden rekisteröity opiskelijayhdistys 

Helsingin yliopistossa. Oikos toimii MMYL:n alaisena järjestönä ja pitää tukikohtanaan Viikin 

kampusta. Järjestämme erilaisia aktiviteetteja jäsenillemme, kuten excursioita erilaisiin yrityksiin, 

kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä tietysti juhlia yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

Perinteisesti Oikoksen vuoden kohokohta on laskiaispullatalkoot ja pullamyynti helmikuussa. Lisäksi 

meillä on syksyisin aina tapana matkustaa yhdessä jonnekin Euroopan maahan 

ulkomaanexcursiolle. Päätarkoituksemme kuitenkin on järjestää tapahtumia jäsenillemme ja 

jäseniemme toiveiden mukaisesti. Oikoksen blogin löydät osoitteesta oikosry.wordpress.fi ja voit 

seurata meitä myös instagramissa @oikos_ry. 
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ViTA 

Hei sinä tuleva Viikin Taloustieteilijä! 

Suurenmoiset onnittelut opiskelupaikastasi ja onnittelut myös siitä, että teit vallan mainion valinnan 

valitessasi ainutlaatuisen Viikin kampuksen. 

Viikin Taloustieteilijät Ry on pääaineet yhdistävä ainejärjestö, joka pyrkii madaltamaan kuilua 

opiskelun ja työelämän välillä. Teemme vuorovaikutteista yritysyhteistyötä ja tuomme yrityksiä 

ruohonjuuritasolle. Lokakuussa järjestämme esimerkiksi kolmipäiväisen työelämätapahtuman, 

ViikkiAreenan, jossa voit tavata tulevia työnantajiasi, hioa ansioluetteloasi ja inspiroitua 

seminaaripuhujista. Viemme myös Viikin Taloustieteilijöitä yritysvierailuille yritysten ihasteltaviksi 

verkostoitumisen tiimoilta ja pyrimme tekemään tutkintojamme tunnetuksi yrityksille. Kaiken 

vakavamielisen toiminnan vastapainoksi järjestämme viinin- ja samppanjanmaistoja, 

tajunnanräjäyttäviä sitsejä unohtamatta, joissa eri pääaineiden opiskelijat puhaltavat yhteen hiileen 

luoden lämmintä Viikki-henkeä. 

Viikin Taloustietelijöihin eli ViTaan voi liittyä 

periaatteessa kuka tahansa, joka tapahtumiin 

halajaa mutta toki kiinnostus tulevaa 

työllistymistä ja siihen valmistautumista 

kohtaan olisi suotava. Hallituksen jäsenet 

tunnistat tummansinisistä VITA-takista ja 

terveisinä voimme kertoa, että ViTan syksy 

tulee olemaan entistäkin timanttisempi! 

Orientoivan viikon tiistaina tavataan! 

-ViTan hallituspellet 
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Metsäylioppilaat ry  

Metsäylioppilaat ry eli tuttavallisemmin MYO on metsätieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys 

on perustettu vuonna 1909. Lähes jokainen metsätieteiden opiskelija liittyy opintojensa aikana 

Metsäylioppilaat ry:n jäseneksi. Liittyminen kannattaa suorittaa heti opintojen alussa, jotta pääset 

hyötymään yhdistyksen tarjoamista eduista ja osallistumaan toimintaan jo heti alusta asti. 

MYO:n tarkoituksena on edistää metsäalan opiskelijoiden yhteistä etua ja yhteisöllisyyttä tukemalla 

sekä opiskelua että vapaa-ajan toimintaa. Järjestämme vuoden aikana paljon erilaisia tapahtumia, 

kuten bileitä, excursioita, kulttuuriretkiä ja urheilua. Teemme yhteistyötä myös metsäalan yritysten 

ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhteisiä tapahtumia järjestämme esimerkiksi Joensuun 

metsäylioppilaiden sekä Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun puunjalostajateekkareiden 

kanssa.   

Metsäylioppilaisiin tulet opiskelusi aikana 

törmäämään jatkuvasti Viikissä, olit sitten 

metsäläinen tai et. Klassisen metsäylioppilaan 

eli forstin tunnistat punaisista haalareista, tai 

sitten vihreästä forstiliivistä. Tavanomainen 

forsti viettää aikaansa oman 

asuntolasäätiönsä kerrostaloyksiössä eli 

Silvicalla, tai sitten Viikin ikiomassa 

bunkkerissa C-grundilla. Oli miten oli, ovat 

metsäylioppilaat tutustumisen arvoisia 

henkilöitä. 

Lisää tietoa ainejärjestöstä ja sen toiminnasta 

löydät nettisivuiltamme! 
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PM-kisat 

Tervehdys fuksi! 

Lähde elämäsi matkalle, eli PM-kisoihin 

Tanskaan, edustamaan Suomea ja Viikkiä 80 

MMYLiläisen voimin! 

PM-kisat ovat vuosittaiset Pohjoismaisten Life 

science-yliopistojen väliset urheilukilpailut. 

Tänä vuonna vuorossa on 70. kisat 

Kööpenhaminassa, Tanskassa! Kisaavat joukkueet tulevat Suomesta (Helsingin Yliopisto), 

Ruotsista (Swedish University of Agricultural Sciences), Tanskasta (University of 

Copenhagen) ja Norjasta (Norwegian University of Life Sciences). 

Kisalajit ovat yleisurheilu, uinti, salibandy, koripallo, lentopallo, käsipallo, soutu, tennis, 

sulkapallo, jalkapallo, suunnistus, ratsastus, ultimate, ammunta. Urheilun lisäksi viikko 

koostuu mm. Suomen joukkuemaskotin Sisun puolustamisesta, joukkuelauluista, bileistä, 

kisakaraokesta ja uusista tuttavuuksista! Jokaiselle löytyy siis jotain ja mukaan lähteäkseen 

ei ole pakko olla huippu-urheilija vaan tärkeintä on hyvä asenne ja joukkuehenki! 

Matkaan lähdetään joukkuebussilla Viikistä maanantaina 12.9.2016. Matkaamme laivalla 

Tukholmaan, josta jatkamme matkaa kohti Kööpenhaminaan (perillä tiistaina 13.9). Kilpailut 

alkavat avajaisseremonialla keskiviikkona 14.9 ja päättyvät lauantaina 17.9 juhlalliseen 

bankettiin ja palkintojenjakoon. Paluu Viikkiin tapahtuu maanantaina 19.9.2016. 

Hintaa matkalle kertyy noin 250 - 350 €/henkilö, johon sisältyy matkat, majoitus, kisapassi, 

banketti ja kisapäivien ruokailut (aamupala ja 

päivällinen). Joukkueen jäsenet saavat myös mm. 

kisapaidan ja haalarimerkin. 

Tule mukaan ikimuistoiselle matkalle, 

pelailemaan, juhlimaan (KULTAA!) ja tutustumaan 

uusiin ihmisiin!  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 

roseandsten@gmail.com 

Kisaterveisin, 

Sisu, Rose ja Martti 

MMYL ry:n PM-kisavastaava  



 

23 
 

VIIKKIAREENA 

VikkiAreena on vuodesta 2012 lähtien maatalous-metsätieteellisen 

tiedekunnan ainejärjestöjen järjestämä työelämätapahtuma, jonka 

tarkoituksena on syventää opiskelijoiden tietämystä yritysten toiminnasta ja 

oman alan uramahdollisuuksista. Yritykset taas pääsevät profiloitumaan 

työnantajina ja tapamaan tulevaisuuden huippuosaajia. Tänä vuonna 

ViikkiAreena järjestetään 22.-24.11 Viikin Kampuksella ja olet sinne enemmän 

kuin tervetullut. 

ViikkiAreenaan osallistuminen ei katso opiskeluvuotta, kiinnostuksen 

kohteitasi tai pääainettasi. Kolmipäivänen tapahtuma on jaettu teemoittain: 

ympäristö- ja maatalous, metsä ja järjestöt sekä elintarvike. Yritysten lisäksi 

löydät ViikkiAreenasta erilaisia työpajoja, jotka valmistavat sinua 

työnhakijana sekä ajankohtaisia seminaaripuhujia. Ensimmäisen vuoden 

opiskelijana voit rohkeasti esitellä itsesi Viikkiläisistä kiinnostuneille 

työnantajille, kysyä erilaisista suuntautumisvaihtoehdoista tai vaikkapa 

kesätöistä. ViikkiAreenassa tapaat myös entisiä Viikkiläisiä ja pääset 

kuulemaan heidän 

uratarinoitaan. 

Lisätietoa ViikkiAreenasta ja 

vinkkejä kuinka saada 

mahdollsimman paljon irti 

siitä, löydät osoitteesta 

viikkiareena.com.  

Syksyllä tavataan!  

-ViikkiAreenan järjestäjätiimi 

 

 

   ViikkiAreena 

 VIIKKIAREENA 
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#vainviikkijutut   
 Matkalla Viikkiin?  

 Reittiopas.fi  

 Asuntoa vailla? 

 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS  

 Latokartanon ylioppilaskylä Viikissä  

 Viikin opiskelijaruokalat:  

 Hyyravintolat.fi  

 Ravintola Ladonlukko  

 Ravintola Tähkä  

 Opiskelijan liikuntamahdollisuudet Viikissä: 

 Unisport  

 Viikin monitoimitalo  

 Viikin ulkoilumaastot  

 Opiskelijan avuksi opintoihin:  

 HY WebOodi  

Ilmoittaudu kursseille ja seuraa opintojasi  

 HY Moodle  

Kurssien luentoalustat  

 HY Flamma  

Lukujärjestys, opintojen seuranta, sanakirja(!), kaikki mitä et yliopiston sivuilta 

todellakaan löydä…  

 HY Mainari  

Kaikki yliopiston sähköpostiosoitteet  

 HY Helpdesk  

Opiskelijan tuki  

 Bilettämään?  

 Viikin Alko  

Viikintori 3,  

00790 Helsinki  

 C-Grundi  

Talonpojantie 13 pk, 

00790 Helsinki  

 Helsingin taksikeskus  

Puh. 0100 0700 

 Seuratkaa sähköpostia sekä sosiaalista mediaa tapahtumien osalta 
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Tervetuloa Viikkiin! 
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