FUKSILEHTI	

  2012

Sisällysluettelo

3 Päätoimittajalta
4 Puheenjohtajan tervehdys
5 Järjestökaavio
6 Hallitusesittely
13 Mites ne opiskelijabileet?
14 Kehitysyhteistyötä kampuksella: Lawra-projekti
17 Urheilutoiminta / WiSki
18 PM-kisat
19 Eräveren ei tarvitse hyytyä Viikissä
20 “En gång Agro-Forstare, alltid Agro-Forstare”
22 Kampuskartta
23 Kuvia
24 Yhteistyössä

MMYL Fuksilehti
Päätoimittaja ja taittaja Saija Kivilehto
Painopaikka Unigrafia Oy
Painomäärä 350 kpl

2

Fuksilehti 2012

Päätoimittajalta
Saija Kivilehto
“Mikä MMYL?”, mietin viime syksynä
ja heitin Fuksilehden roskiin. Tuntui
helpommalta lajitella informaation
vuori tärkeisiin ja vähemmän
tärkeisiin ja yrittää painaa mieleen
ensin mainitut. Ajattelin, ettei tämä
outo MMYL vaikuttaisi minuun
mitenkään. Enpä silloin voinut
kuvitella istuvani puolen vuoden
päästä MMYL:n kokouksissa
suunnittelemassa tulevaa ohjelmaa
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja keskustelevani tärkeistä opiskelijoitamme
koskevista asioista.
MMYL on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen
katto-organisaatio. Toimimme siis
samalla tavalla kuin ainejärjestöt,
mutta isommassa skaalassa.

MMYL:n tapahtumassa elintarvikekemisti voi tavata kotieläintieteilijän ja
bileet ovat isommat. Tapahtumista
parhaimpaan saatkin osallistua jo heti
orientoivan viikon jälkeisellä viikolla fuksiaisissa pääset kiertämään
MMYL:n alaisten ainejärjestöjen
rasteilla ja tutustumaan opiskelijakavereihisi. Mikään ei lähennä
paremmin kuin tiimityöskentely toinen
toisteen jännempien tehtävien
parissa. Älä siis missaa fuksiaisia!
Fuksiaisten lisäksi kannattaa
osallistua orientoivalla viikolla 29.8.
järjestettävään MMYL:n Fun & Games
-tapahtumaan. Vietetään hauska
iltapäivä erilaisten pelejen ja
kilpailujen parissa.
Muuten voit tutustua MMYL:iin ihan
rauhassa. Maa-metsiksen opiskelijana
olet jo jäsen. Vieraile vaikkapa
nettisivuilla mmyl.fi ja tykkää MMYL
ry:stä Facebookissa. Hallituksen
jäseniin saa myös aina ottaa yhteyttä
kaikenlaisissa MMYL:iin ja tiedekuntaamme liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.
Lopuksi vielä muistutan, että jos on
illalla hilpeä ja kaljaa, on aamulla
kalpea ja hiljaa. Muista siis juoda
bileiltana myös vettä ja voit aamulla
nauraa toisten pahalle ololle. Kaikissa
tapahtumissa on oikeus olla myös
ilman viinaa.

Saija Kivilehto
Fuksilehden päätoimittaja
Fuksilehti 2012
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Puheenjohtajan tervehdys
Heli Suutarla
Onnittelut hyvästä opiskelupaikasta
Viikissä, Helsingin yliopiston
Maatalous-metsätieteellisessä
tiedekunnassa!
MMYL ry (Maatalous- ja metsäylioppilaiden liitto ry) edustaa MMTDK:n
opiskelijoita toimien tiedekunnan
ainejärjestöjen katto-organisaationa.
Jäseniämme ovat siis ainejärjestöjen
kautta kaikki tiedekuntamme opiskelijat ja siten luonnollisesti myös te
ihanat fuksit!

kattavaan toimintaan. Toimintamme
kautta sinulla on mahdollisuus päästä
tutustumaan Viikin ja parhaimmillaan
koko Helsingin yliopiston opiskelijoihin!
Uutena opiskelijana kattojärjestö
MMYL ry saattaa vaikuttaa hieman
etäiseltä, mutta tilanne korjaantuu
kyllä ajan kanssa. Kannustankin
tutustumaan ja osallistumaan oman
ainejärjestösi toimintaan. MMYL ry,
yhdessä ainejärjestöjen kanssa, toimii
vain ja ainoastaan opiskelijoitaan
varten! Fuksivuosi ja järjestötoiminta
tarjoavat loistavat puitteet verkostoitumiseen sekä antoisan opiskelijaelämän aloittamiseen! Tästä
lehdestä saat lisää informaatiota
toiminnastamme sekä muusta Viikin
opiskelijaelämään liittyvästä. Ohessa
on myös kaavakuva helpottamaan
järjestökentän rakenteen hahmottamista yliopistollamme!

Ti e d e k u n t a j ä r j e s t ö n ä t o i m i m m e
luontevana linkkinä ”kaiken keskellä”.
Yhdistämme jäsenistömme muihin
tiedekuntiin sekä ylioppilaskuntaan
(HYY). Lisäksi tehtäviimme kuuluu
jäsenistömme edunvalvonta sekä
yhteistyö ja sen kehittäminen
ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välillä.
Olit sitten metsäläinen, elintarviketieteilijä tai maatalouspuolen
opiskelija, MMYL ry pitää eduistasi
huolta. Yhteistyö on toiminnallemme Lämpimästi tervetuloa Viikkiin!
erittäin arvokasta. Tästä konkreettinen
esimerkki on uusi kerhotilamme aivan Heli Suutarla
Helsingin keskustassa! Jaamme Puheenjohtaja, MMYL ry
kotoisan Viikki-Klusteri -penthousemme yhdessä toisen kattojärjestön,
Biosfäärin kanssa.
Osana toimintaamme järjestämme
myös kaikille MMTDK:n opiskelijoille
suunnattuja tapahtumia. Näihin kuuluu
kaikenlaista urheilun ja bileiden välillä.
MMYL ry:n fuksiaiset heti syksyn
alussa ovat näistä ensimmäisiä, jossa
pääset kosketuksiin koko tiedekunnan
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Järjestökaavio
HYY
HELSINGIN YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA

HARRASTEJÄRJESTÖT

MUUT
TIEDEKUNTAJÄRJESTÖT

MMYL ry
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry

OIKOS

AGRO FORST

VIRI LACTIS

LIPIDI

MYO

SAMPSA

VOLUNTAS

Agro-Forst: www.agro-forst.fi
Oikos: www.helsinki.fi/jarj/
oikos/
Lipidi: www.lipidi.fi
Viri Lactis: www.virilactis.com
Voluntas: www.voluntas.fi
Sampsa: www.sampsary.fi

VITA

MYY

BOA

VUOROVAIKEUTUS

ViTa: www.vitary.fi
Myo: www.helsinki.fi/jarj/
metsaylioppilaat/
Boa: boa.huone.net
Myy: www.helsinki.fi/jarj/myy/
Vuorovaikeutus: www.helsinki.fi/
jarj/vuorovaikeutus/
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Hallitusesittely
johtaja
Puheen

Heli Suutarla, Lipidi ry

Moi, olen neiti Puheenjohtaja. MMYL:ssä
toimin jo kolmatta vuotta. Opiskelen
maitoteknologiaa ja vapaa-aikana puuhailen
kaikenlaista urheilusta löhöilyyn. Jos nyt
alkaisi minun fuksivuoteni, hyppisin
innosta ja lähtisin mukaan (lähes) kaikkeen
m a h d o l l i s e e n . P a r a s t a Vi i k i s s ä o n
lämminhenkinen fiilis. Supersalainen fuksin
selviytymisvinkkini on verkostoituminen;
kaikki tuntuu helpommalta ja paremmalta,
kun on joku opiskelijakaveri, jonka kanssa
jakaa asiat. Lopuksi haluan sanoa, että
nauti fuksivuodesta ja tervetuloa mukaan
toimintaan!

Mirka Puputti, Oikos ry

taja
Varapuheenjoh
6

Moi, olen Mirka Puputti. MMYL:ssä
toimin varapuheenjohtajana. Opiskelen
ravitsemustiedettä ja vapaa-aikana
viihdyn lähinnä työpaikalla tai urheiluharrastuksissa. Jos nyt alkaisi minun
fuksivuoteni, ottaisin orientoivan viikon
kokonaan töistä vapaaksi ja nauttisin
kaikista tarjotuista tapahtumista aamusta
iltaan. Parasta Viikissä on rento
meininki, luonto, lannan haju ja aktiivisesti
opiskelijatapahtumiin osallistuvat ihmiset.
Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on juoda kosteana syysiltana
joka toisena juomana lasillinen vettä, kun
aamulla on ohjelmassa pakollinen luento.
Lopuksi haluan sanoa: tervetuloa
Viikkiin ja MMYL:in tapahtumiin! Lupaan,
että et tule katumaan.
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Hallitusesittely
Ville Makkonen, Lipidi ry

ri
Sihtee

Moi, olen Ville. MMYL:ssä tätä nykyä
sihteerinä. Opiskelen elintarvike-ekonomiaa
ja vapaa-aikana harrastan palloilua vähän
laidast laitaan. Jos nyt alkaisi minun
fuksivuoteni, en tekisi toisin mitään, mitä
fuksivuotenani tein. Parasta Viikissä on
datasiivekkeesä hajoilu edellisten bileiden
jäljiltä. Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on hankkia taistelupari. Lopuksi
haluan sanoa, että oikein suuret onnittelut
tuoreelle fuksille. Nauti (opiskelija)elämästä
ja tervetuloa!

Talouden
h

oitaja

Lauri Lähteenmäki, Metsäylioppilaat ry
Moi, olen Lauri Lähteenmäki. MMYL:ssä
toimin taloudenhoitajana. Opiskelen
kolmatta vuotta metsäteknologiaa ja vapaaaikana harrastan kaikenlaista liikuntaa sekä
metsästystä. Jos nyt alkaisi minun
fuksivuoteni, varautuisin viimeiset viikot
voimia keräillen ja hoitaisin asuntoasiat
kuntoon. Parasta Viikissä on kaunis
kampusalue, maanläheinen henki
yhdistettynä korkeimpaan mahdolliseen
tieteeseen sekä tietenkin perinteinen
yhteenkuuluvuuden tunne eri opiskelijajärjestöjen sisällä ja keskenään.
Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini
on: Ole kaikessa mukana alusta asti ja ole
mahdollisimman avoin kaikelle uudelle.
Lopuksi haluan sanoa, että teit oikean
valinnan tullessasi Viikkiin. Täällä on aivan
liikaa kaikkea mielenkiintoista. Tsemppiä!

Fuksilehti 2012
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Hallitusesittely
Opin
tova
sta

ava

Maarit Viljakainen, Sampsa ry
Moi, olen Maarit. MMYL:ssä toimin
opintovastaavana. Opiskelen kotieläintiedettä kolmatta vuotta ja vapaa-aikana
harrastan muun muassa neulomista ja
leipomista. Jos nyt alkaisi minun fuksivuoteni, ensimmäisenä merkkaisin
kalenteriin opiskelijabileiden ajankohdat.
Parasta Viikissä on mahtava yhteishenki
opiskelijoiden keskuudessa. Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on,
että ota osaa kaikkiin tarjolla oleviin
opiskelijarientoihin. Opiskella ehtii
myöhemminkin. Lopuksi haluan sanoa,
että nauti fuksivuoden huumasta täysin
rinnoin ja tutustu oman ainejärjestösi
toimintaan!

Mikko Nieminen, Lipidi ry

taa
tovas
n
i
p
O

va

Moi, olen Mikko "Keksi" Nieminen.
MMYL:ssä tänä vuonna toimin opintovastaavana. Opiskelen elintarviketeknologiaa ja vapaa-aikana teen töitä,
seikkailen siellä täällä ja urheilen. Jos
nyt alkaisi minun fuksivuoteni,
lähtisin mukaan kaikkeen mahdolliseen
järjestötoimintaan. Parasta Viikissä on
loistava yhteishenki. Supersalainen
fuksin selviytymisvinkkini on suihkuviskin käyttöön tutustuminen. Lopuksi
haluan sanoa, että valmistua ehtii
joskus, opiskelu on ihmisen parasta
aikaa.
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Hallitusesittely
Suvi Alakalhunmaa, Viri Lactis ry
Moi, olen Suvi. MMYL:ssä toimin tiedottajana. Opiskelen viidettä vuotta yleistä
elintarviketeknologiaa ja vapaa-aikana
teen hullun lailla töitä ja opetan Bellakoiralle temppuja. Jos nyt alkaisi
minun fuksivuoteni, en jättäisi
tenttiinlukua aina viimetippaan. Parasta
Viikissä on vihreys ja luonnonläheisyys.
Supersalainen
fuksin
selviytymisvinkkini on Unicafen takeaway -kahvi luentosalissa -> auttaa
kummasti pysymään hereillä. Lopuksi
haluan sanoa, että Viikissä viihdyt
varmasti!

ja
Tiedotta

KV-vastaa

va
Elina Tupamäki, Boa ry
Moi, olen Elina. MMYL:ssä toimin vuoden
2012 hallituksen kansainvälisyysvastaavana.
Opiskelen biotekniikkaa ja vapaa-aikana
päädyn yleensä ainejärjestötoiminnan ja hengailun pariin. Yritän ehkä joskus
harrastaa vähän liikuntaakin. Jos nyt alkaisi
minun fuksivuoteni, niin valmistautuisin
kuittaamaan kaikki pahimmatkin toilailut
sanoin ”moon fuksi”. Se riittää aina
selitykseksi. Parasta Viikissä on tyypit. Ja
niiden kanssa vietetty aika. (Niiden avulla
jaksaa siinä ohessa vähän jopa opiskellakin.)
Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini
on: muistakaa juoda välillä myös vettä.
Lopuksi haluan sanoa: onnittelut
päätöksestä tulla tänne ja tervetuloo messiin!
Fuksilehti 2012
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Hallitusesittely

aava
Tapahtumavast

Mikko Kymäläinen, Lipidi ry
Moi, olen Kymäläisen Mikko. MMYL:ssä
toimin tapahtumavastaavana yhdessä
hemaisevan suomenruotsalaisiin insidepiireihin kuuluvan Ina-byygelin kanssa.
Opiskelen elintarviketeknologiaa ja
vapaa-aikana istun ja katson seinää
silmät täynnä epätoivoa ja tyhjyyttä. Jos
nyt alkaisi minun fuksivuoteni,
joutuisin taas Larssin sanoja lainaten
"heittäytymään". Parasta Viikissä on
osa vessoista (,joita siivotaan silloin
tällöin). Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on: tietysti terveellinen
ruokavalio, päivittäinen urheilu ja
kohtuullinen juominen... Darrapäiville
suosittelen anjovisleipiä. Lopuksi haluan
sanoa lycka till ja muistakaahan ottaa
eka vuosi rennosti!

Ina Juslin, Agro-Forst rf / Lipidi ry
Moi, olen Ina. MMYL:ssä järjestän
erilaisia tapahtumia pitkin vuotta.
Opiskelen elintarviketeknologiaa ja
vapaa-aikana seikkailen. Jos nyt
alkaisi minun fuksivuoteni, olisin
ikionnellinen. Parasta Viikissä on
kahvitaukojen välissä kahvitaukoilu.
Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on vertaistuki. Lopuksi
haluan sanoa, että kannattaa olla
monessa mukana, niin saa
enemmän irti.

h
Tapa
10
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Hallitusesittely
Kehy-

ava
övasta
t
s
i
r
ä
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Juhani Vainio, Vuorovaikeutus ry
Moi, olen Juhani. MMYL:ssä toimin kehyja ympäristövastaavana. Opiskelen
ympäristöekonomiaa ja vapaa-aikana
mm. matkustelen ja yritän urheillakin
joskus. Parasta Viikissä on kampuksen
hyvä yhteishenki. Supersalaisia fuksin
selviytymisvinkkejä jaan tulevissa
tapahtumissa. Nähdään siis syksyllä!
Lopuksi haluan sanoa, että olkaa
uteliaita ja innostuneita kaikkea uutta
kohtaan, mitä opiskelijaelämä ja
fuksivuosi tulee teille tarjoamaan!

Urheiluvas

taava

Mikko Linnola, Oikos ry
Moi, olen Mikko. MMYL:ssä toimin
urheiluvastaavana. Opiskelen ravitsemustieteitä ja vapaa-aikana pelaan
lätkää ja mitänäitänyton. Jos nyt alkaisi
minun fuksivuoteni, olisin
nuori ja
huoleton. Parasta Viikissä on ravin
kertsi ja sen seura. Supersalainen
fuksin selviytymisvinkkini on aamupuuro ja kahvi! Lopuksi haluan sanoa
vaan, että keep on keeping on!

Fuksilehti 2012
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Hallitusesittely
a
toimittaj
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Fuksileh

Saija Kivilehto, Lipidi ry

Moi, olen Saija. MMYL:ssä käytän vapaaaikani viimeisetkin rippeet innokkaana
Fuksilehden päätoimittajana. Opiskelen
toista vuotta elintarvike- ja ympäristötieteitä
(elintarvikekemia) ja vapaa-aikana roikun
joko tangossa tai rengastrapetsissa. Jos
nyt alkaisi minun fuksivuoteni, en varaisi
orientoivalle viikolle muita menoja, sillä
haluaisin ehdottomasti osallistua kaikkeen
ja tutustua heti uusiin opiskelukavereihin.
Parasta Viikissä on sen laaja opiskelijatoiminta ja että B-talon juoma-automaatista
saa Batterya. Supersalainen fuksin
selviytymisvinkkini on: tutustu MMYL:n
kertsiin A-talon 2. kerroksessa. Lopuksi
haluan sanoa, että osallistu fuksiaisiin,
once in a lifetime.

Satu Leppämäki, Sampsa ry

vastaava
PM-kisa
12

Moi, olen Satu. MMYL:ssä PMkisavastaava. Opiskelen maatalousekonomiaa ja kotieläintiedettä ja
vapaa-aikana mm. lumilautailen,
matkustelen, penkkiurheilen ja nautin
elämästäni! Jos nyt alkaisi minun
fuksivuoteni, osallistuisin vielä
enemmän kaikkeen opiskelijatoimintaan ja tapahtumiin, joita löytyy
todella laajasti. Parasta Viikissä on
erilaiset ihmiset, kun kaupunkilaiset ja
maaseudulta tulijat sekoittuvat.
Supersalainen fuksin selviytymisvinkkini on se, ettei pidä stressata
luennoista tai tenteistä, sillä aina tulee
uusia! Paljon tärkeämpää on opiskeluajasta nauttiminen! Lopuksi haluan
sanoa onnittelut opiskelupaikasta ja
tervetuloa Viikkiin!
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Mites ne opiskelijabileet?
Ina Juslin & Mikko Kymäläinen
Heti ensimmäisestä opiskeluviikosta
lähtien sähköpostilistoille ja Viikin
ilmoitustauluille ilmestyy kutsuja mitä
erilaisimpiin kissanristiäisiin ja harjannostajaisiin. Fuksina kannattaa
ehdottomasti lähteä rohkeasti mukaan
opiskelijatapahtumiin, vaikka seuraavana päivänä kummittelisikin aamuluento. Opiskelijabileet ovat erinomainen tapa verkostoitua ja tavata
kohtalotovereita, joilla mitä luultavimmin myös on seuraavana aamuna
luvassa aikainen herätys!

Orientoivan viikon jälkeisenä keskiviikkona 5.9. MMYL järjestää
fuksiaiset Helsingin keskustassa.
Fuksiaisissa fuksit kiertävät ryhmissä
ainejärjestöjen pitämiä leikkimielisiä
rasteja, ja monelle kyseinen tapahtuma jääkin mieleen yhtenä hauskimmista tapahtumista fuksivuotena.
Tänne kaikki siis ehdottomasti
mukaan!
Myöhemmin syksyllä on luvassa
ainejärjestöjen omia fuksisitsejä ja bileitä, PM-kisat, vuosijuhlia, pikkujouluja ja vaikka mitä! Rohkeasti
mukaan kaikkeen, niin tiedät, mitä
muut seuraavana päivänä
muistelevat!

Heti orientoivalla viikolla kannattaa
ehdottomasti osallistua tuutorien
järjestämiin fuksibileisiin 30.8.
legendaarisella C-grundilla. Täällä
tapaat sekä uusia fuksitovereita että
Viikin luentosalien penkkejä enemmän Superhauskaa syksyä odotellessa,
tai vähemmän aktiivisesti kuluttaneita
Ina & Mikko K
vanhempia opiskelijoita.
MMYL:n tapahtumavastaavat 2012
Tunnelmia
Viikki-GP:stä
2012.

Fuksilehti 2012
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Kehitysyhteistyötä kampuksella:
MMYL:n Lawra-projekti pyrkii parantamaan maaseudun
asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia Luoteis-Ghanassa.
Samalla se antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden
ruohonjuuritason kehitysyhteistyöhön. Projektilaiset saavat
hankkeiden pyörittämisestä arvokkaita kokemuksia ja
mielenkiintoisia linkkejä opinnoista käytäntöön.
MMYL:n pienimuotoinen kehitysyhteistyöhanke, Lawra-projekti, on
toiminut Luoteis-Ghanassa Lawran
kaupunkia ympäröivällä köyhällä ja
karulla maaseudulla jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Idea
kehitys-yhteistyöhankkeesta syntyi
90-luvun alussa, jolloin ghanalainen
projektin ”isä”, Baba Tierto, oli
Viikissä opis-kelemassa. Vuosien
varrella projekti on hiljalleen
kasvanut ja kattanut alleen useita
erilaisia hankkeita. Vaikka projektin
resurssit ovat pienet, on hyviä ja
konkreettisia tuloksia saavutettu.

Tällä hetkellä projektin painopiste on
maaperän parantamisessa ja aavikoitumisen ehkäisyssä. Jo vuonna
2007 alkanutta hanketta jatkettiin
onnistuneiden tulosten takia vuoteen
2012 saakka. Lawran alueen kylien
asukkaat osallistuivat erilaisiin työryhmiin ja saivat koulutusta esimerkiksi puiden suojelussa sekä
eroosion ehkäisyssä. Lisäksi viidessä
kylässä on ollut käynnissä pieni
naisryhmille kohdistettu mikrolainahanke. Lawra-projekti on aloittamassa
vuonna 2013 alueella uuden hankkeen, jonka on määrä jatkua vuoteen
2015 saakka. Hankkeessa istutetaan
hedelmäpuita Lawran alueelle ja
parannetaan näin alueen ravitsemustilannetta sekä edistetään köyhtyneiden maatalousmaiden käyttöönottoa. Hankkeet ovat paikallisten
ihmisten itsensä suunnittelemia ja
aktiviteetit toteutetaan ekologisesti
ympäristö huomioon ottaen sekä
vanhoja perinteitä kunnioittaen.
Lawra-projekti saa hanketukea
Suomen Ulkoasiainministeriöltä ja sen
avulla Lawrassa järjestetään
paikallisille koulutusta sekä hankitaan
maanviljelyksessä tarvittavia työkaluja
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Lawra-projekti
Essi Ylitalo
ja siemeniä. Tuen ja koulutuksen tarve kohdealueella on
suuri, sillä Pohjois-Ghana,
jossa Lawrakin sijaitsee, on
koko maan köyhintä aluetta.
Elinolosuhteita hallitsevat
pitkälti kaksi erilaista vuodenaikaa: kuiva kausi ja sadekausi. Savannivyöhykkeellä
aavikoituminen on todellinen
uhka ja eroosioherkkä maaperä on kovan kuormituksen
alla. Tämä on johtanut satojen
pienentymiseen ja perheiden
toimeentulon heikkenemiseen
entisestään. Lisäksi vuosittaiset
maastopalot heikentävät maaperän
hedelmällisyyttä. Lawra-projektin
toimesta alueella on viime vuosina
muun muassa lisätty lannan ja
kompostin käyttöä ravinteina, rakennettu eroosiota ehkäiseviä harjanteita
pelloille sekä koulutettu kyläläisiä
maastopalojen ehkäisyssä ja
sammut-tamisessa. Projektilla on
Ghanassa kaksi paikallista
projektikoordinaat-toria, Eric ja
M e r c y, j o t k a o r g a n i s o i v a t
koulutustilaisuuksia ja hoitavat
käytännön järjestelyt Lawrassa.
Helsingin päässä projektia pyörittävät
vapaaehtoiset opiskelijat. Suurin osa
projektin rahoituksesta tulee Ulkoministeriöltä, mutta omavastuuosuuden kartuttamiseksi opiskelijat
järjestävät silloin tällöin erilaisia
varainkeruutempauksia. Lisäksi kuukausittain kokoonnutaan pohtimaan
yhdessä uusia ideoita ja jakamaan

uusimmat kuulumiset Lawrasta.
Merkittävän osan projektia muodostavat hankkeen seurantamatkat
Lawraan. Opiskelijat käyvät Ghanassa
lähes vuosittain 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 vierailuihin positiivisesti ja
he arvostavat suomalaisten opiskelijoiden panostusta heille tärkeiden
asioiden eteen. Koko projektin taustalla onkin idea kumppanuudesta eri
lähtökohdista tulevien, mutta pohjimmiltaan samankaltaisten ihmisten
välillä.
Projektilaiset muodostavat vaihtelevan, mutta sitäkin iloisemman joukon
agroekologian, ravitsemustieteen,
maantieteen, biologian, ympäristön-
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suojelutieteen, metsätieteiden ja
monen muun alan opiskelijoita.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki
uudet ja vanhat kehitysyhteistyöstä
kiinnos-tuneet ihmiset. Ei tarvitse olla
asian-tuntija osallistuakseen
projektiin – aktiivisuus, uteliaisuus ja
halu auttaa riittävät!

HUOM! Syksyllä tulossa uusien
ilta! Tervetuloa katsomaan
kuvia ja kuulemaan lisää
tarinoita Ghanasta! Tarkka
päivämäärä ilmoitetaan Lawran
blogissa ja Facebook-sivuilla
syyslukukauden alussa.
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Lisää tietoa projektista saat esimerkiksi projektin puheenjohtajalta
Uulalta (uula.toikka@helsinki.fi) tai
projektin tiedottajalta Essiltä
(essi.ylitalo@helsinki.fi).
Käy myös projektin nettisivuilla
blogs.helsinki.fi/lawra-projekti sekä
liity Facebook-ryhmään Lawraprojekti.
Saat ajankohtaista tietoa projektin
tapaamisista liittymällä
sähköpostilistalle. Lähetä viesti
subscribe lawra-projekti oma
sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
Majordomo@helsinki.fi (jätä
otsikkokenttä tyhjäksi).
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Urheilutoiminta
Mikko Linnola
MMYL järjestää erilaisia liikuntatapahtumia pitkin vuotta! Keväällä ViPa eli
Viikin Pallo edusti Helsingin yliopistoa kansainvälisessä SELL student games kisojen salibandyturnauksessa ja MMYL osallistui World Student Capital
hankkeen järjestämään pyörällä kampukselle -päivään pitämällä oman
rastinsa Viikissä. Kesällä viikkiläiset pääsivät nauttimaan kesäliikkunnasta eri
lajien kuten esimerkiksi jalkapallon, pesäpallon, katukoriksen ja ultimaten
merkeissä.
ViPa osallistuu sekä syys- että kevätkaudella Helsingin yliopiston
salibandysarjaan ja etsii rinkiinsä jatkuvasti uusia pelaajia, tervetuloa mukaan!
Joulun alla järjestetään perinteiset pikkujoulusählyt, jossa eri ainejärjestöt
pääsevät skabaamaan keskenään. MMYL:n pipolätkäjaosto puolestaan
kokoontuu talvikaudella ulkojäille pelaamaan pipolätkää rennolla asenteella ja
hyvällä fiiliksellä, joten myös tämä kannattaa pistää korvan taakse talvea
varten.
HUOM! Heti orientoivalla viikolla uudet fuksit pääsevät tutustumaan
vanhempiin opiskelijoihin MMYL Fun & Games -tapahtuman merkeissä.
Luvassa pelejä, hyvää musaa ja yllätyspalkintoja! Kerää oma 6 hengen
joukkue ja saavu paikalle Kartanon nurtseille keskiviikkona 29.8. klo 14.00!

WiSki
Satu Leppämäki
Viikki Ski eli tuttavallisemmin WiSki on talviurheilullinen järjestö, joka
organisoi vuosittain perinteisen Tahkon reissun sekä mahdollisesti myös
muita matkoja Suomen kohteisiin. Olennainen osa WiSkin toimintaa on myös
AfterSki sekä saunaillat laskukauden alkaessa ja loppuessa!
WiSkiin on kaikki viikkiläiset opiskelijat tervetulleita kunhan rento meininki ja
talvinen laskeminen kiinnostaa. Laskutaidoilla ei niin ole väliä
järjestössämme, ja mukana onkin ollut ensikertalaisia, viikottain laskevia sekä
kaikkea siltä väliltä. Seuraa sähköpostiasi, liity facebook-ryhmään äläkä
ujostele tulla mukaan! Akuutit kysymykset voi lähettää osoitteeseen
viikki.ski@gmail.com!
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PM-kisat
Satu Leppämäki
PM-kisat ovat vuosittaiset
Pohjoismaiden maatalous-metsätieteellisten väliset urheilukilpailut,
joissa ovat mukana Ruotsi, Tanska,
Norja ja Suomi. PM-kisoilla on pitkät
perinteet, sillä tänä vuonna kisataan
jo 66. kertaa! Tänä syksynä
järjestäjämaana toimii aina yhtä
hurjan meiningin aikaansaava
Tanska, joka järjestää kilpailut
19.-22.9.2012.
Lajeina ovat perinteisesti olleet mm.
monet yleisurheilulajit, koripallo,
käsipallo, jalkapallo, lentopallo,
salibandy, tennis, sulkapallo, uinti,
ammunta, suunnistus sekä ratsastus
ja mahdollisesti myös soutu.
Keneltäkään ei todellakaan vaadita
aiempaa urheilutaustaa, vaan
pääasia on, että joukkuehenki on
korkealla ja kaikki kantavat kortensa
kekoon Suomen maineen
puolustamisessa! Jumbosijakin tuo
pisteen omalle joukkueelle, ja
perinteisesti pisteistä käydään
raivokasta taistelua (kylläkin
leikkimielisesti, paitsi ruotsalaiset).
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Edellisen illan bileiden jäljiltä parin
tunnin yöunien jälkeen kaikki ovat
samalla viivalla ja yltävät ihan yhtä
hienoihin huippusuorituksiin (paitsi
ruotsalaiset, jotka ovat jättäneet bileet
väliin valmistautuakseen seuraavan
päivän urheiluihin). Pelkkää urheilua
PM-kisat eivät siis missään
tapauksessa ole, vaan joka ilta on
myös luvassa bileet; mm. avajaiset,
naamiaiset sekä juhlava banketti,
johon PM-kisat huipentuvat vikana
iltana. Näissä bileissä pääsee
tutustumaan lähemmin muiden
maiden joukkueiden edustajiin ja
solmimaan arvokkaita ystävyys- ja
kumppanuussuhteita! PM-kisoihin voi
helposti lähteä yksinkin, koska on
yksinkertaisesti väistämätön tosiasia,
että täällä saa uusia kavereita ihan
joka maasta! Kukaan ei tiettävästi
ikinä ole katunut PM-kisoihin
lähtemistä, joten kerää kaverisi (tai
vain itsesi) kasaan ja valmistaudu
syksyn parhaimpaan viikkoon
ilmoittautumalla osoitteessa
pmkisat@gmail.com!
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Eräveren ei tarvitse hyytyä Viikissä
Joni Imponen
Viikin Akateemiset Metsästäjät ry
(VAM) kokoaa viikkiläisiä eränkäynnin ystäviä yhteen. Ajatus
opiskelijoiden omasta metsästysseurasta syntyi eräänä iltana pienellä
porukalla vuoden 2001 syksyllä.
To i m i n t a o n v a i n k a s v a n u t
perustamisen jälkeen, ja seuran
jäsenistö laajentunut. Ensi vuonna
VAM täyttää pyöreät 10 vuotta.
VAM on aktiivinen jahtien lisäksi
myös saunailloissa, retkeilyissä ja
talkootöissä. Jo perinteisiksi
jahdeiksi muodostuneet karhujahti
Kuusamossa, Suomussalmen
hirvijahti väliviikolla, peurajahti
Viialassa sekä jänisjahdit täydentyvät
pienimuotoisilla, mutta viihtyisillä
jahdeilla eri puolilla Suomea.
Aktiivisinta ja palkitsevinta on

kuitenkin vieraspetojen pyynti
arvokkaan Vanhankaupunginlahden
lintukosteikon läheisyydessä.
Jos kiinnostuit, tule paikalle syyskokoukseen (aika ja paikka ilm.
myöh.) tai ota rohkeasti yhteyttä
allekirjoittaneeseen tai muuhun
seuran johtokunnan jäseneen.
Yhteystiedot ja lisäinformaatiota
seuramme toiminnasta ja jäseneksi
liittymisestä löydät nettisivuiltamme.
Tule luomaan tulevaisuuden jahtikontaktit, pitämään hauskaa,
osallistumaan ja vaikuttamaan sekä
oppimaan uutta. Tämä metsästysseura ei tunne ikärasismia eikä
talkookorttia!
Tervetuloa opiskelemaan Viikkiin!
VAM:n
fuksivastaava
Joni Imponen /
joni.imponen@
helsinki.fi

Lisätietoja:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri:
Kotisivut:

Suvi Kapiainen / suvi.kapiainen@helsinki.fi
Olli Muhonen / olli.muhonen@helsinki.fi
Sanna Kumpulainen / sanna.kumpulainen@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/jarj/vam/index.html
Fuksilehti 2012
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“En gång Agro-Forstare, alltid Agro-Forstare”
Charlotta Hyttinen
Vi svenskspråkiga studerande inom
fakulteten skiljer oss från varandra på
många sätt, men något som förenar
oss alla är Svenska Studenters AgroForst förening r.f. När man vill
slappna av från studierna är det skönt
att kunna göra detta i goda vänners
lag och på det egna modersmålet.
Inom vår ämnesförening strävar vi
efter att erbjuda något för alla,
oavsett varifrån i Finland du
härstammar och oavsett din
studieinriktning. Kom som du är, till
oss är du alltid välkommen! Vi ordnar
bl.a. exkursioner utomlands och till
företag, där vi bekantar oss med
näringslivet och eventuella framtida
arbetsgivare. Den årliga
sommarfesten är även den en rolig
upplevelse. Vardagen på fakulteten

varvar vi med idrotts- och
kulturevenemang och självklart
hejdundrande sitsar med sång och
munter samvaro, dessa är något som
varmt rekommenderas för den som vill
stifta nya bekantskaper och festa loss.
Kom själv och se om Agro-Forst lever
upp till sitt rykte om att ha de bästa
festerna!
Styrelsen och funktionärerna spelar
en viktig roll i vår förening och här
erbjuds du en chans att kombinera
erfarenhet från föreningsverksamhet
med trevlig svenskspråkig samvaro.
Erfarenhet från föreningsverksamhet
är något som värderas högt på
arbetsmarknaden, detta kan vara värt
att lägga på minne när det drar ihop
sig till valmöte i november.

Agro-Forstare på exkursion i Berlin, våren 2012.
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Talar du svinska?
När man anländer till Helsingfors och kampus Vik får man snabbt erfara att
det mesta här sköts på finska. Det kan i början vara tungt att vänja sig vid
den finskdominerade miljön och då skall man komma ihåg att Helsingfors
universitet är ett tvåspråkigt universitet. Detta betyder att tenter, arbeten
osv. får och bör skrivas samt framföras på svenska. Ifall det finska
tentmaterialet känns svårgreppat finns det utmärkt svenskspråkigt material
att tillgå, men detta blir man ofta tvungen att leta fram på egen hand. Då
kan tips från äldre studerande komma väl till pass. Att fordra svenska tenter
gör dessutom oss finlandssvenskar synliga och motverkar att vi
marginaliseras inom fakulteten.
Professorerna och lektorerna vid vår fakultet brukar vara positivt inställda
till svenskan. Ytterligare finns det en hel del undervisningspersonal som
talar svenska. Dem hittar du samlade på vår hemsida.
Det finns även ett snävt men bra utbud av svenska kurser inom fakulteten.
Kurserna varierar från år till år men oftast handlar det om nationalekonomi,
modersmål, statistik eller så kallade Studia generalia. Obligatoriska
(finskspråkiga) grundkurser går oftast att ersätta med svenska kurser, både
från den egna och andra fakulteter, fastän detta inte alltid är angett i
studieguiden. Att själv välja och vraka bland olika fakulteters utbud på
svenskspråkiga kurser rekommenderas. Vill du veta mera om
modersmålsstudier och andra kurser lönar det sig att dyka upp på
gulnäbbskaffet 4.9.
Kontakta gärna ämnesföreningen
Agro-Forst om du vill ha tips
berörande studier eller undrar när
nästa fest ordnas. 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.
Besök oss även gärna på Facebook
eller kolla hemsidan www.agro-forst.fi.

Hoppas vi syns redan på guliskaffet
den 4.9. eller på gulnäbbsölen den
12.9.,
men
senast
på
gulnäbbsintagningen! Tvåspråkiga
och finskspråkiga är naturligtvis
också välkomna med!
Välkommen med i vårt muntra gäng!
Charlotta Hyttinen
Ordförande
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