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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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”Olet tehnyt hyvän ja kauaskantoisen valin-
nan, joka takaa sinulle tulevaisuudessa mo-
nenlaisia mahdollisuuksia”, kirjoitti Helsingin 
yliopiston nykyinen rehtori, maatalouspolitii-
kan professori Jukka Kola, fukseille ollessaan 
tiedekuntamme dekaanina. Tästä lausunnosta 
on helppoa olla samaa mieltä. Tiedekunnas-
tamme ei valmistu suoraan mihinkään am-
mattiin, vaan koulutus antaa valmiudet hyvin 
monenlaisiin työtehtäviin – valmiudet kehit-
tää itseään akateemisena osaajana. Tyypil-
lisiä nimikkeitä ovat esimerkiksi tuote- tai 
kehityspäällikkö, ylitarkastaja, tutkija, lehtori 
tai ravitsemusasiantuntija. Näistä voit valita 
mieleisesi nyt ainakin aluksi, kun sukujuhlilla 
kysytään ”Mikä sinusta tulee isona?”. Kyllä 
se oma tarina alkaa muodostua opiskeluiden 
edetessä eikä kannata liikaa asiasta stres-
sata. Työllistymisasioissa on hyvä olla myös 
yhteydessä alamme palvelu- ja etujärjestöi-
hin: Agronomiliitoon, Metsänhoitajaliittoon, 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliittoon ja 
Luonnontieteiden Akateemisten Liittoon. 

Etenkin tuleva syksy on MMYL:n osalta 
varsin tapahtumarikas. Lukuvuosi starttaa 
koko tiedekunnan perinteisillä Fuksiaisilla 
ympäri Helsingin keskustaa ainejärjestöjen 
rasteja kierrellen. Syyskuu jatkuu tänä vuon-
na Suomessa järjestettävien Pohjoismaisten 
Mestaruuskisojen merkeissä. Marraskuun 
puolella MMYL esittää toista kertaa histo-
riansa aikana Speksin – kyseessä on erään-
lainen opiskelijavoimin tuotettu musiik-
kiteatteriproduktio. Marraskuussa valitaan 
vaaleilla myös Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunnan ylin päättävä elin eli 60-henkinen 
edustajisto. Ennen rauhoittumista jouluun on 
sitten taas aika pikkujoulusesongin. Keväästä 
voisi mainita vielä Viikki GP:n, joka on fuk-
siaishenkinen rastirata maaliskuun tuntumas-
sa. Näihin kaikkiin tapahtumiin on omat vas-
tuuhenkilöt, jotka löytyvät tästäkin oppaasta 
ja joihin voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Tiedekunnan ja Viikin kampuksen opiskeli-
joita yhdistävien tapahtumien lisäksi MMYL 
”pitää huolta omistaan” eli toisin sanoen 
opiskelijoiden edunvalvonta on tärkeä osa 
toimintaamme. Pääasiassa opintovastaavat 
huolehtivat tästä tontista. Lisäksi hallin-
non opiskelijaedustajat eli hallopedit toimi-
vat tiedekunnan eri hallintoelimissä toimien 
opiskelijoiden äänenkannattimina. Tällä sek-
torilla tapahtuukin nyt paljon: tulostuskiin-
tiöuudistuksen ontuva käyttöönotto jatkuu 
syksyllä, kandidaatintutkintouudistus astuu 
voimaan vuoden 2015 syksyllä mittavan 
valmistelun jälkeen ja lisäksi Viikin kampuk-
sen parkkipaikat muuttunevat maksullisiksi 
lähiaikoina. Nämä nyt muutamia mainitakse-
ni, että ovat ainakin nimellisesti sinun tiedos-
sasi. Jos opintoasioihin vaikuttaminen kiin-
nostaa, niin liity toki facebookissa MMYL 
Opintojaos -ryhmään. 

MMYL pyrkii siis olemaan myös lähellä 
sinua, fuksia – vähintään taustalla. Tuutorisi 
ja oma ainejärjestö tai alakerho tullee sinulle 
ensin tutuksi, mikä onkin luontaista, mutta 
toivon mukaan MMYL ei jää opintojesi aika-
na täysin tuntemattomaksi. MMYL:n kautta 
pääsee vaikuttamaan hyvin monenlaisiin 
opiskeluun liittyviin asioihin: ottamalla joko 
yhteyttä hallituksen jäseniin tai lähtemällä 
itse mukaan toimintaan! Lopuksi vielä yh-
tenä konkreettisena ehdotuksena heittäisin, 
että poikkeapa joskus kahville, teelle tai 
muuten vaan MMYL:n Kertsille B-talon il-
moitustaulujen tuntumaan – siinä yksi keino 
siihen kuuluisaan ”verkostoitumiseen”, josta 
varmasti kuulet opintojesi aikana :)

Onnittelut vielä opiskelupaikan johdosta ja 
viihtyisiä hetkiä Viikissä toivottaen,

Tommi Jalo
MMYL ry:n hallituksen puheenjohtaja 2014



FUKSIVASTAAVAN TERVEISETPÄÄTOIMITTAJAN PALSTA
Moikkuli moi kaikki uudet ihanat fuksit!

Olen Aku Kallonen, 24 vuotias toisen vuo-
den kuluttajaekonomian opiskelija Hel-
singistä. Lähdin fuksi- ja tuutorvastaavan 
pestiin, koska toimin kuluttajaekonomian 
tuutorina uusille opiskelijoille. Fuksi- ja tuu-
torvastaavana vastaan siitä, että MMYLin 
ja HYYn (Helsingin Yliopiston Ylioppilas-
kunta) välillä tieto kulkee ja hallituksemme 
on paremmin perillä HYYn tulevista tapah-
tumista. Esimerkkinä mainittakoon ensim-
mäistä kertaa järjestettävä Fuksiseikkailu, 
joka pyrkii yhtenäistämään eri tiedekuntien 
fukseja rennon ja hauskan rastisuunnis-
tustyyppisen tapahtuman merkeissä. 

Mikäli tuutorin hommat jossain vaiheessa 
alkavat kiinnostamaan, niin suosittelen 
fuksi- ja tuutorvastaavan roolia, koska 
pääset samalla vaikuttamaan laajemmalla 
tasolla uusien fuksien viihtyvyyteen. Itsel-
leni fuksivuosi oli yksi elämäni hauskim-
mista kokemuksista ja haluan myös tarjota 
Teille samanlaiset mahdollisuudet tutustua 
Yliopiston ihmeelliseen maailmaan ja an-
taa eväät unohtumattomaan fuksivuoteen! 
Toivotan Teidät kaikki omasta puolestani 
lämpimästi tervetulleeksi Suomen, jos ei 
parhaimpaan, niin ylivoimaisesti hauskim-
paan tiedekuntaan ja toivon, että nautitte 
ensimmäisestä vuodestanne ja sen jokai-
sesta hetkestä.

P.S. ensimmäisen vuoden tärkein lause on 
”Joo no voishan tota kokeilla..”

Fuksi- ja tuutorterveisin,
Aku Kallonen
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Hei fuksi ja tervetuloa Viikkiin! Olet teh-
nyt oikean valinnan. Viikissä on tarjolla 
monipuolisesti eri alan kursseja ja kiinnos-
tavia luentoja voi etsiä myös oman laitok-
sen ulkopuolelta. Fuksina kannattaa lähteä 
heti mukaan kaikkeen mahdolliseen, sillä 
tavalla saat heti kavereita! Ei kannata pelätä 
Helsinkiin muuttoa, täältä löytyy helposti 
samanhenkistä porukkaa, joiden seurassa 
toteaa pian olevansa kuin kotonaan. 

Kun olet fuksivuodesta selvinnyt, niin 
kannustan sinua ehdottomasti lähtemään 
vaihtoon! Olin itse vaihdossa Itävallassa 
ja vietin siellä huikean puolivuotisen. U-
seimmilla teillä on edessään myös harjoit-
telujaksoja, ja kannattaa miettiä, voisitko  
lähteä ulkomaille suorittamaan harjoit-
telusi. Toinen vinkki: lähde mukaan aine-
järjestötoimintaan! Monilla järjestöillä on 
fuksivirkoja, jotka eivät vaadi paljoa mutta 
joiden kautta pääset tutustumaan ja vaikut-
tamaan oman järjestösi toimintaan. Kannat-
taa myös osallistua järjestön kokouksiin: 
luvassa on usein ilmaista ruokaa ja juomaa 
jonkun oman alanne yrityksen tiloissa. 

Vaikka opiskelijaelämä onkin opiskelun 
suola ja syy, miksi monet viihtyvät Viikissä 
pitkäänkin, kannattaa oikeasti myös opiskel-
la. Jos ensimmäiset peruskurssit lusmuilee, 
voi myöhemmin olla vaikea enää hypätä 
kyytiin kun perusteet eivät ole hallussa ja 
tahti luennoilla kiihtyy kiihtymistään. Ko- 
keneempia opiskelijoita kannattaa rohkeas-
ti lähestyä kerhohuoneilla, jos laskarit eivät 
edisty – voi olla, että hekin ovat edelleen 
samalla kurssilla…

Vielä kerran tervetuloa!
Terhi Mäkinen
Tiedottaja ja fuksilehden päätoimittaja



HALLITUS ESITTÄYTYY

Tommi Jalo
Sampsa ry

PUHEENJOHTAJA

VARAPUHEENJOHTAJA

SIHTEERI

Olen Laura P., tulevana syksynä neljännen vuoden ra-
vitsemustieteen opiskelija ja viidennen vuoden viik-
kiläinen. Tänä vuonna näpytän läppäriä ja laadin asiakir-
joja MMYL:n sihteerinä. Historiaa aktivistina minulla 
on kahden vuoden ajalta oman ainejärjestöni Oikos ry:n 
hallituksessa. Vielä neljän vuoden hengailunkaan jälkeen 
Viikki ei kyllästytä - meillä on aivan mahtavaa porukkaa 
ja loistavia tapahtumia!

Laura Pirkola
Oikos ry

Laura Niiranen
Sampsa ry

Hei, olen Laura Niiranen, neljännen vuoden kasvintuo-
tannon opiskelija ja MMYL ry:n varapuheenjohtaja. 
Hommiini kuuluu työelämä- ja alumniyhteistyö. Vii-
kissä on tullut puuhattua monenmoista järjestötoimintaa, 
josta on poikinut työpaikkakontakteja, excursiokohteita, 
tapahtumanjärjestämiskokemusta, ja huima määrä uusia 
ja ehdottomia ikuisiakin ystäviä! Viikissä on mahtava 
ilmapiiri intoutua päiväkaljalle KatuKaKen kanssa, 
keskustelulle kasvien psykologiasta tai tulostinuudis-
tuksesta tai useamman vuosikurssin yhteiselle kemian 
kertaukselle Puuhiksella. Tervetuloa Viikkiin ja mukaan 
MMYL:n toimintaan!!!!
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Terve! Nimi on Jalon Tommi ja pestiksi valikoitui tälle 
vuodelle hallituksen puheenjohtajuus, viime vuosi vie-
rähti opintovastaavana. Opiskelen jo 6. vuotta (!) kas-
vintuotantotieteitä - mielenkiintoiset koulutuspoliittiset 
asiat ovat vieneet siis oman aikansa. Kannattaa lähte-
äkin kokeilemaan kaikkea mitä Viikki ja yliopistoe-
lämä rientoineen tarjoaa huolehtien toki silti opintojen 
edistymisestä, jotta esimerkiksi fuksivuoden kurssit 
eivät jää kovin moneksi vuodeksi stressaamaan :) Oma 
ainejärjestö tai alakerho tulee varmasti ensin tutuksi ja 
voin näin ”myöhäisheränneenä” suositella toimintaan 
mukaan lähtemistä mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa! Myöhemmin tie voi sitten viedä vaikka MMYL- tai 
HYY-nimisiin instansseihin. Saa rohkeasti ottaa yhteyttä 
(tommi.jalo@helsinki.fi) aiheessa kuin aiheessa!



TALOUDENHOITAJA

TIEDOTTAJA

Moikkamoi! Olen Jenni ja toimin MMYL:n hal-
lituksessa tänä vuonna taloudenhoitajana. Kolme 
vuotta ympäristöekonomian opiskeluja on taka-
na, ja oma ainejärjestöni on siis Vuorovaikeu-
tus ry. Olen fuksivuodesta lähtien puuhastellut 
kaikenlaista ainejärjestötoiminnassa ja suosit-
telenkin samaa teille kaikille! On paljon muka-
vampaa, kun kasvot tulevat tutuiksi muuallakin 
kuin luentosaleissa :)  Vapaa-aikani kuluu urheil-
lessa, matkustellessa ja ihan vaan sohvaperunoil-
lessa. Huikeen isot onnittelut opiskelupaikan 
johdosta ja tervetuloa Viikkiin!

Jenni Styrman
Vuorovaikeutus ry

Terhi Mäkinen
Sampsa ry

KV-VASTAAVA

Elina Tupamäki
Boa ry

Moi, olen Elina. Toimin kansainvälisyysvastaa-
vana MMYL:n vuoden 2014 hallituksessa. Tänä 
vuonna toimin myös toisena vastuuhenkilönä 
syksyn PM-kisojen järjestelyssä. Opiskelen bio-
tekniikkaa, eli päädyin MMYL:iin alun perin 
BOA:n riveistä. Vapaa-aikani kuluu yleensä 
ainejärjestötoiminnan parissa. Yritän ehkä joskus 
harrastaa vähän liikuntaakin. Fukseille tiedoksi: 
Viikki on rento kampus ja kaikki pahimmatkin 
toilailut voi aina selittää sanoin ”moi, oon fuksi”. 
Viikissä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita 
ja muitakin loisto-tyyppejä eli rohkeasti vaan 
tutustumaan kampusväkeen ja Viikin opiskeli-
jaelämään. Onnittelut opiskelupaikasta ja terve-
tuloa mukaan!!

Heippa fuksit! Olen Terhi ja opiskelen kotieläin-
ten jalostustiedettä. Tänä syksynä olen jo n. 
vuoden opiskelija. Älä sinä kuitenkaan pyri sa-
maan vaan valmistu ajoissa :) MMYL:ssä toimin 
sähköpostilaatikoiden tukkijana eli tiedottajana 
sekä tämän oppaan päätoimittajana. Paljon onnea 
opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa Viikkiin!
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TAPAHTUMAVASTAAVAT

LIIKUNTAVASTAAVA

Juulia Ahlhom
Sampsa ry

Samica Sadik
Sampsa ry

Hei vain fuksit! Olen Ahlholmin Juulia ja olen toinen 
tapahtumavastaavista yhdessä Samican kanssa. Olen ot-
tanut näistä kolmesta aikaisemmasta opiskeluvuodesta 
kaiken ilon irti ja opiskelijaelämän ohessa olen yrittänyt 
opiskella, nyt jo neljättä vuotta kotieläinten jalostustiedet-
tä. MMYLin kautta on hienoa tutustua myös muihin kuin 
niihin oman ainejärjestön ihmisiin. Tietenkin on tärkeää 
oppia tuntemaan oman alan ihmiset, mutta olemme kaikki 
täällä samalla kampuksella ja loppupeleissä meidän kaik-
kien pääaineemme liittyvät läheisesti toisiinsa. Me Sami-
can kanssa yritämme tehdä tämän tutustumisen helpom-
maksi järjestämällä bileitä koko tiedekunnalle, jonne siis 
kaikki te olette todella, todella tervetulleita. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijana MMYL saattaa jäädä etäiseksi, mutta 
pidä se mielessäsi tulevina, jos kiinnostaa päästä vaikut-
tamaan asioihin yhdessä tiedekunnassa opiskelevien 
kanssa! Nähdään Fuksiaisten ensimmäisellä rastilla!

Moila Ant-Wuorinen
Oikos ry

Olen Moila ja olen MMYL ry:n urheiluvastaava 
vuonna 2014. Opiskelen ravitsemustiedettä Hel-
singin yliopistossa 5. vuotta ja valmistuminen toi-
vottavasti jo häämöttää. Olen itse harrastanut vähän 
sitä sun tätä, mutta erityisesti pallopelit ovat lähellä 
sydäntäni.

Hei, olen toinen tapahtumavastaavista, 24-vuotias kol-
mannen vuoden maatalousekonomian opiskelija Hel-
singistä. MMYL:iin lähdin mukaan vasta toisena opiske-
luvuotenani kanssaopiskelijoiden yllyttämänä eräiden 
tiettyjen PM-Kisojen (tästä fuksimuruset ottakaa koppi) 
jälkihuumassa, eikä ole jälkikäteen kaduttanut. MMYL:
n kautta olen päässyt nauttimaan Viikin parhaista puolis-
ta, siitä että pääaineeseen ja ainejärjestöön katsomatta 
huomaa saavansa kavereita, eikä Ladonlukossa tarvitse 
miettiä onko lounasseuraa. Itsekseenkin saa olla, mutta 
laskareiden teko on helpompaa, kun ympärillä on sopivis-
sa määrin metsäylioppilaita.
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KEHY-VASTAAVA

OPINTOVASTAAVAT

Olen Mari Lahti, nyt neljättä vuottani Viikissä aloitteleva 
ravitsemustieteilijä. Oma ainejärjestöni on siis ravitsemus-
tieteilijöiden ja kuluttajaekonomien yhteinen Oikos ry. 
MMYL:ssä toimin tänä vuonna toisena opintovastaavana. 
Vapaa-aika kuluu hyvin pitkälti liikunnan, urheilun ja tie-
tysti näitä kahta sopivasti tasapainottavien opiskelijata-
pahtumien parissa. Virallisesti ilmaisuna opintovastaavan 
toimenkuvaani kuuluu meidän kaikkien tiedekuntalaisten 
opintoasioista huolehtiminen ja opiskelijoiden edun val-
vominen yhdessä Carlan kanssa.  Käytännössä minä ja 
Carla yritämme pitää huolta siitä, että kaikilla MMTDK:
n opiskelijoilla olisi mahdollisuus vaikuttaa omiin opin-
toihinsa ja yliopiston sekä tiedekunnan päätöksentekoon. 

Olen Carla, MMYL ry:n toinen opintovastaava Marin 
lisäksi. Opiskelen pääaineena markkinointia ja aloitan 
kolmannen vuoden opiskelut syksyllä. Järjestötoimintaan 
liittyminen kannattaa, sillä ainejärjestöjen kautta pääset 
tutustumaan uusiin ihmisiin, saat mahdollisuuden päästä 
vaikuttamaan omiin opintoihisi liittyviin asioihin, sekä 
pääset osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin 
joita eri ainejärjestöt järjestävät. Järjestötoimintaan mu-
kaan tuleminen kannattaa siis aloittaa heti syksyllä, sillä 
sitä kautta saat paljon kokemuksia sekä vinkkejä opintojen 
alkuun, sekä pääset välittömästi mukaan tutustumaan huip-
putyyppien järjestämään toimintaan! ;)

Uula Toikka
Metsäylioppilaat ry

Myös opiskelijoita koskevista opintojen sujuvuuteen tai sujumattomuuteen vaikuttavista 
päätöksistä ja suunnitelmista tiedottaminen on meidän kahden heiniä. Me siis oikeastaan 
haluamme tehdä opiskelusta mahdollisimman sujuvaa, jotta valmistuminen ei venähtäisi 
ja aikaa jäisi myös muulle opiskelijaelämän oheistoiminnalle ;) Uutena fuksina vinkkaan 
sinua ottamaan rohkeasti kontaktipintaa yliopistoelämään jokaisella sen osa-alueella. En-
sin työt ja sitten huvit. Vai meniköhän se sittenkin toisinpäin?

Mari Lahti
Oikos ry
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Moi, olen Uula. MMYL:n kehyvastaavana pidän 
huolta, että MMYL:n hallitus on ajan tasalla kehi-
tysyhteistyöhankkeemme tilasta eli Lawra-projektis-
ta. Fuksikaan ei kuole näissä hommissa!

Carla Seitovirta
Voluntas ry



AJANKOHTAISIA UUTISIA EDUNVALVONNASTA
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Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit 
valitaan joka toinen vuosi, viimeksi syksyllä 
2013. Hallopedit vaikuttavat kolmella tasolla: 
laitosneuvostoissa, tiedekuntaneuvostossa ja 
yliopistokollegiossa. Lisäksi pääaineesta riip-
puen opiskelijoita vaikuttaa pääainetoimikun-
nissa, joissa päätettävät asiat tuntuvat 
välittömimmin sinunkin opiskeluissasi. Lai-
tostasoilla on myös opetuksen kehittämi-
seen keskittyviä toimikuntia, joissa opiskeli-
joiden ääntä mieluusti kuullaan. Lisäksi 
tiedekuntatasolla riittää tärkeitä toimikuntia, 
joissa MMYL:n toimihenkilöitä on edusta-
massa: tiedekunnan neuvottelukunta, opintoa-
siaintoimikunta (OAT), opetustaitotoimikunta 
(OTT), valintalautakunta, viestinnän ja yh-
teiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämis-
ryhmä sekä laitekeskuksen neuvottelukunta. 
Toimikuntia on siis joka lähtöön, mutta niin 
on myös tärkeitä aiheita käsiteltäväksi.

Tiedekunnassamme on valmisteltu kandidaa-
tintutkintouudistusta jo vuodesta 2013. Uu-
distuksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 
2015, eli sinun toisena opiskeluvuotenasi. 
Vaikutusten määrä vaihtelee pääaineittain: esi-
merkiksi Maataloustieteiden laitoksen kolme 
pääainetta yhdistetään yhdeksi Maataloustie-
teet-kandidaattiohjelmaksi, kun taas Metsätie-
teiden laitoksen kaksi pääainetta säilynevät 
pari vuotta sitten tehtyjen uudistusten joh-
dosta. Samaan aikaan koko Viikin kampuk-
sella uudistetaan opintoja ja etsitään luontevia 
yhteistyöratkaisuja. Kyse on Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tasolta tulleesta tavoitteesta 
kohti laaja-alaisempia kandidaatintutkintoja. 
Tämänkin uudistuksen toteutuksessa MMYL 
on ollut vahvasti mukana pitäen huolta opiske-
lijoidemme eduista. Aiheesta kuulet varmasti 
vuoden aikana lisää, joten älä ole huolissasi!

Tulostuskiintiöuudistusta on ontuen otettu 
käyttöön tänä vuonna: uudistusta on ajettu 
läpi ennen kuin tekniset edellytykset opin-
noissa, mm. töiden täysin sähköinen palautus, 

ovat olleet siihen riittävät. Tilapäisratkaisuna 
näet StudentPrintPoint-tulostimia, joissa voit 
vielä vuoden 2015 loppuun asti tulostaa mak-
suttomasti. Tavoitteena on asettaa opiskelijalle 
muutaman sadan arkin tulostuskiintiö koko 
opiskeluajalle ja kiintiötä pystyisi ostamaan 
sitten lisää. Yliopiston strategian mukaisesti 
kampusten parkkipaikat muuttuvat maksul-
lisiksi ja muutos tulee viimeisenä Viikkiin. 
Tämän hetken tietojen mukaan uudistus as-
tuu voimaan tulevana syksynä, mutta yksi-
tyiskohdat ovat vielä avoinna. Joka tapauk-
sessa opiskelijoillekin tullee oikeus lunastaa 
pitkäaikaispysäköintiin oikeuttava lupa toisin 
kuin muilla kampuksilla. Tässä on onneksi 
otettu huomioon Viikin erilainen asema verrat-
tuna esimerkiksi Keskustakampukseen. Mo-
lemmista uudistuksista kuulet lisää, kun tietoa 
niistä saadaan!

Monissa koko yliopistoa koskettavissa ja 
myös tiedekuntakohtaisissa edunvalvonnal-
lisissa asioissa tärkein opiskelijoiden etujen 
ajaja on Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
(HYY) ja sen toimihenkilöt. Viimeisimpänä 
kantaa on otettu mm. YTHS:n rahoituspoh-
jan ja opintotuen muutoksiin. Tämä instanssi 
on hierarkiassa sitten seuraavana MMYL:n 
yläpuolella ja näkyy tällä sektorilla esimerkik-
si Koulutuspoliittisena ja Järjestövaliokun-
tana. HYY näkyy tänä syksynä myös uudessa 
Fuksiseikkailu-tapahtumassa ja myöhemmin 
ylioppilaskunnan ylimmän päättävän elimen 
eli 60-henkisen edustajiston vaaleissa.  

Jos haluat olla perillä asioista, liity faceboo-
kissa ”MMYL Opintojaos”-ryhmään, jossa 
laitoksia ja koko tiedekuntaa koskevista asi-
oista keskustellaan. ”Tykkää” kannattaa klika-
ta esimerkiksi seuraavien sivujen kohdalla: 
MMYL ry, HYY, HYYn opintoasiat, HYYn 
järjestöasiat. Lisäksi toivon mukaan positii-
visia uudistuksia kokevalle MMYL:n Kert-
sille voi poiketa keskustelemaan aiheesta kuin 
aiheesta - tervetuloa! Tommi Jalo



Tulet pian huomaamaan, että Viikissä liikkuu väkeä omituisissa vaatteissa, joita on paikat-
tu kymmenillä kangasmerkeillä. Kyseessä ovat tietenkin opiskelijan tärkein varuste eli 
haalarit. Haalarit johdattavat eksyneet fuksit takaisin oman ainejärjestön opiskelijoiden 
luo ja suojaavat elämän kolhuilta. Alla on esitelty maatalous-metsäylioppilaiden liiton 
MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen haalarit.

BOA
Biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö

MYO
Metsäylioppilaat

Vuorovaikeutus - Ympäristöekonomistit
MYY - Ympäristötieteiden opiskelijat

Agro-Forst
Svenska Studenters Agro-Forst förening
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Haalariopas



Oikos
Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen 

opiskelijat

Sampsa
Maatalousylioppilaiden yhdistys

ViTa Viikin Taloustieteilijät on ainejärjestöjen rajoja rikkova järjestö, jolla ei ole omia 
haalareita. Viri Lactiksen sekä Lipidin haalarit ovat saman väriset, samoin Vuorovaikeu-
tuksen ja MYYn.

Voluntas
Markkinoinnin opiskelijat
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Lipidi
Helsingin yliopiston elintarvikeylioppilaat

Viri Lactis 
Elintarviketieteilijöiden ainejärjestö



TOIMIHENKILÖT

Aku Kallonen
ViTa ry

Emma Kuntze
Lipidi ry

Petteri Hänninen
Lipidi ry
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Hei, olen Aku Kallonen, kuluttajaekonomian fuksi. 
Toimin kauden 2014 toisena PM-kisa vastaavana, 
eli olen järjestämässä Suomessa järjestettäviä Poh-
joismaiden välistä urheilukilpailua kv-vastaava Eli-
na Tupamäen kanssa. Itselläni ei ole aikaisempaa 
kokemusta ainejärjestötoiminnasta, mutta luotan yh-
teistyön voimaan ja loistavan hallituksemme tekemi-
seen. MMYL:n toimintaan osallistumista voin jo nyt 
suositella lämpimästi, joten jos kysyttävää aiheeseen 
liittyen ilmenee, niin tule rohkeasti juttelemaan tai 
ota yhteyttä. Vapaa-ajallani nautin elämästä kaikin 
mahdollisin keinoin.

Olen Emma Kuntze ja puuhastelen tänä vuonna 
speksivastaavan pestissä. Syksyllä aloitan pelot-
tavan kuudennen vuoden mikrobiologian opinnois-
sani.  Fossiilina haluan muistuttaa fukseja, että kai-
ken hauskanpidon ja ainejärjestöhulluttelun ohessa 
pitää välillä opiskellakin ;) 

Moi mä oon Pettu. Tulin MMYLiin toimihenkilöksi, 
koska kertsimme kaipaa kipeästi uudistamista, olen 
siis kerhotilatoimikunnan puheenjohtaja. Opiske-
len neljättä vuotta Elintarvike-ekonomiaa ja olen 
neljättä vuotta mukana järjestötoiminnassa. Fuksi-
vuosi on parasta aikaa osallistua kaikkeen, siis ihan 
kaikkeen (myös opiskeluunkin, vähän)!!! Viikki on 
täynnä erilaisia mahdollisuuksia aina hiihtokilpailuis-
ta oluenvalmistukseen ja speksin tai bileiden järkkäi-
lystä opiskelijapoliittisempaankin toimintaan, jossa 
ihan oikeasti voi vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Aine-
järjestöt on helpoin ja paras tapa lähteä liikkeelle, kai-
kille löytyy aina jotain hauskaa ja omanlaista hom-
maa!



Tanja Salonen
Sampsa ry

Sini Vertainen
Lipidi ry

Lauri Narinen
Lipidi ry
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Heippa tuoreet fuksit! Olen Tanja ja opiskelen tois-
ta vuotta kasvintuotantotieteitä. MMYL:ssä toimin 
tänä vuonna yhdenvertaisuus- ja ympäristövas-
taavana. Vapaa-aikaani kulutan perheen ja meidän 
melkoisen eläinkatraan kanssa, joista mainittakoon 
koira, kissa, kani ja mehiläiset. Vaikka perhe, talo ja 
farmariauto jo löytyy, olen säännöllisesti kerryttänyt 
haalareihin merkkejä eri kekkereistä ja tapahtumista. 
Parasta fuksivuodessa onkin se, että voit ennakko-
luulottomasti lähteä mukaan tapaamaan samanhen-
kistä ja mahtavaa opiskelijaporukkaa. Viikin kuu-
luisa rento meininki antaa sinun tulla vaikka kumi-
terissä juhliin tai kravatti pään ympärillä jos se on 
enemmän sinua. Tervetuloa Viikkiin ja nauttikaa tu-
levasta ekasta vuodesta (ekan periodin kuumottava 
meininki hellittää myöhemmin ja oppareita kertyy, 
no worries)!

Olen Sini, IAAS:n maajohtaja ja kolmannen vuo-
den elintarvikekemian opiskelija. Vapaa-aikani ku-
luu pitkälle kavereiden, urheilun ja ruoan ympärillä. 
IAAS toiminta on kansainvälistymistä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Keväällä kävimme Ranskassa 
hakemassa uusia kokemuksia ja syksyllä pyritään 
keksimään kaikkea kivaa. Tervetuloa opiskelemaan 
ja mukaan kansainväliseen toimintaan!

Olen Lauri Narinen ja tehtäväni on liikuntatoimi-
henkilö. Autan siis liikuntavastaavaa järjestämään 
teille hauskoja ja mielenkiintoisia liikuntatapah-
tumia. Opiskelen elintarviketeknologiaa ja tuleva 
lukuvuosi on kolmas täällä Viikissä. Vapaa-ajallani 
harrastan käsipalloa. Toimin samalla myös Lipidin 
apuisäntänä ja suosittelenkin ainejärjestötoimintaa 
kaikille! Sopivaa tekemistä löytyy jokaiselle ja opit 
varmasti paljon hyödyllisiä taitoja.

International Advisor Asmo Erjava   PR-vastaava Konsta Pohjamo



TAPAHTUMAT

Kouluvuosi alkaa kurssien ohella tapahtumilla, jotka eivät Viikistä käymällä lopu (kum-
matkaan). Syksyn orientoivan viikon ja fuksiaisten jälkeen ainejärjestöt järjestävät omia 
juhlallisuuksiaan, kunnes syyskuun kolmannella viikolla Viikin täyttävät PM-kisat (Ja 
Norjalaiset. Tanskalaiset. Ruotsalaiset. Ehkä poliisi?)

Eri ainejärjestöt järjestävät totuttuun (kyllä tekin siihen totutte) viikkityyliin kaiken-
näköisiä kissankoiranhäidenjatkoja C-grundilla syksyn mittaan, eikä missään nimessä 
kannata jättää kokematta Viikin huikentelevaisinta baaritiskillä varusteltua luxuskellaria.

Joulukuussa (joskus jo marraskuun puolella) starttaa pikkujoulukausi, jolloin kannat-
taa alkaa harkita lomalentojen varailua, tai antautua täysin vietäväksi. MMYL järjestää 
perinteisesti kaikenkattavat pikkujoulut tänäkin vuonna, tosin uudistuneilla ajatuksilla 
(tästä sitten myöhemmin lisää).

MMYL:n tapahtumia vuoden aikana ovat yleisesti alkukevään Viikki GP, Vappuinen trak-
torinvetokilpailu Kasarmintorilla, Fuksiaiset sekä Pikkujoulut. Omasta aktiivisuu-
desta riippuen tapahtumia saa, voi ja pitää kehittää, ja kaikennäköinen luovuus järjes-
telyssä sallittua, joten toimintaan voi lähteä huoletta mukaan. Herra Puheenjohtajamme 
Tommin sanoin, MMYL on teitä varten, joten kysykää, jutelkaa ja osallistukaa. Yhtälailla 
me kaikki olemme aikoinaan omaa fuksiopasta selailleet ja miettineet, että mitä helkka-
ria.
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Jo ennen opintojen alkamista voi tulla tutustumaan tuleviin kanssaopiskelijoihin kesälii-
kunnan merkeissä. Joka viikon torstai kasaannutaan yhteen ja pelataan jotain mukavaa. 
Pelejä jatketaan niin pitkälle kun säät sallivat (mikä voi olla joko joulukuuhun tai sitten 
elokuuhun :D). Toimintaa organisoidaan lähinnä facebookin kautta, jossa kannattaakin 
liittyä heti ryhmään MMYL kesäliikunta 2014 ja tulla kokeilemaan taitotasosta riippu-
matta! Myös lajitoiveita voi allekirjoittaneelle esittää! Ulkokauden loppuessa siirrytään 
sisätiloihin ja koitetaan saada vakiovuoro, jossa olisi tarkoitus harjoitella ainakin käsipal-
loa syksyn PM-kisoja varten.

MMYL:n oma joukkue Viikin Pallo jatkaa jälleen syyskaudella ainakin salibandysarjan 
merkeissä, johon kaikki ovat tervetulleita pelaamaan. Sarjapelit pelataan Kumpulassa. 
Myös futsalsarjassa pelattanee syksystä alkaen. Joulukuussa järjestetään pikkujoulusäh-
ly, jonne kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan pelaamaan. Kaikista tapahtumista tulee 
lisäinfoa sähköpostilla lähempänä ajankohtaa.

LIIKUNTA

Juulia ja Samica
Tapahtumavastaavat 2014

Moila
Liikuntavastaava 2014



SPEKSI tulee, oletko valmis?

Marraskuussa 2014 Viikki pääsee jälleen todistamaan huikean lahjakkuutensa, kun 
MMYL Speksi Crew päästetään tositoimiin. Ruljanssia pyörittävät tuottajat Emma 
Kuntze (ah, miten ihana), Terhi Lukkari (viime speksissä riehui lavalla Tuksulta va-
rastetun ruoskan kanssa) ja Saija Kivilehto (Lipidin pj ja kuuma tankotanssija), jot-
ka kaikki ovat sattumalta pitkän linjan Lipidejä. Speksin ohjaajaksi on saatu viime 
vuoden speksissä näytellyt Elina Laurén, joka on onnistunut soluttautumaan maata-
lous-metsäylioppilaiden joukkoon bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.
 
Mistä speksissä taas olikaan kyse? Speksi on opiskelijoiden tekemä musiikkia ja 
tanssia sisältävä näytelmä, jossa yleisöllä on lupa huudella omstart-huutoja ja saada 
aikaan improvisoituja kohtauksia. Viime vuonnahan Viikkispeksi Vol. 1 kertoi Vii-
kin kampusta uhkaavasta humanistisesta vallankumouksesta, kaameasta krapulasta 
ja kolmiodraamasta. Tänä vuonnakaan tuskin päästään täysin eroon päättömästä 
menosta, ihmissuhdedraamasta, poliittisesta epäkorrektiudesta ja joka toisessa 
kohtauksessa esiin putkahtavista jallupulloista. Aiheeksi on nimittäin valikoitunut 
tiheän seulan läpi LÄHIÖ! Käsikirjoitustiimin huippuammattilaiset ovat jalostaneet 
näistä aineksista ennätyksellisen överin speksin. Ensi-iltaan kannattaa varustautua 
pihdein ja elvytystaitoisen apulaiskatsojan avulla mahdollisten nenään joutuneiden 
herneiden varalta.
 
Speksiorjat ovat henkisesti valmistautuneet syksyn koitokseen. Mikäli sinä ihana 
fuksi vielä halajat tämän kirjoituksen jälkeen liittyä ruoskiemme sivaltamaksi, niin 
allekirjoittaneeseen kannattaa ottaa yhteyttä. Tanssijoita, laulajia ja kitaristeja näyt-
täisi olevan riittämiin, mutta jostain syystä meiltä puuttuu rumpali. Jos siis rumpu-
kapula pysyy kädessäsi, ilmianna itsesi! Speksin tekeminen on vakavasti ottaen 
aivan sairaan hauskaa ja jännittävää, ainakin viime vuoden kokemuksen perusteella. 
Speksiläisenä pääset tutkimusmatkalle omaan sisimpääsi ja saat hyvän syyn ylittää 
itsesi. Tänä vuonna MMYL:n speksissä mikään ei ole tabu eikä sanaa sensuuri tun-
neta. Olethan valmis, sillä speksi lähestyy Viikkiä kuin pyrstötähti Muumilaaksoa?

Emma Kuntze
Speksivastaava 2014
emma.kuntze@helsinki.fi
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Onneksi olkoon! Olet yksi niistä, jotka selvi-
sivät pääsykoeurakasta voittajana. Olet maata-
lous-metsätieteellisen tiedekunnan tulevai-
suuden toivo ja saat viettää unohtumattoman 
vuoden fuksina. Pitemmittä puheitta, asiaan. 
Pidätkö oluesta? Niin mekin. Haluaisitko 
oman nimikko-oluen? Me halusimme. Siksi 
syntyi Viikki Brewing Society eli VBS. 

VBS on kaikille avoin viikkiläinen järjestö, 
jonka perustajat ovat kotoisin elintarviketie-
teistä, mutta mukaan soppaa sekoittamaan on 
tullut väkeä ympäri Viikin. Haluamme levit-
tää oluttietoutta Viikin kampuksella ja ylei-
sesti yliopistolla sekä innostaa uusia panijoita 
alalle. Ensimmäisen oman oluemme lansee-
rasimme vuonna 2013 ja yhteensä olemme 
keittäneet kuusi myyntikelpoista soppaa ja 
seitsemäs on tulossa. Olemme tehneet tiivistä 
panimoyhteistyötä Kuninkaankartanon ja 
Malmgårdin panimojen kanssa, joista viimei-
simpänä upea golden ale ”Gold Digger”, jota 
saatoit maistaa, jos vierailit Suuret Oluet Pie-
net Panimot –tapahtumassa. 

Kiitos ja kumarrus panimomestareille en-
nakkoluulottomasta asenteesta.  Panimoyh-
teistyön lisäksi järjestämme ekskursioita, 
olutpöytiä ja kotiolutiltoja, joissa jäsenis-
tömme pääsee panemaan ja tutustumaan 
toisiinsa. Ehkä myös oppimaan, mutta se on 
täysin vapaaehtoista.   

Elämme käsityöläisolueiden kulta-aikaa. 
Pienpanimoiden tuotanto on liki kolminker-
taistunut vuodesta 2009. Näillä panomäärillä 
kuitenkin katetaan vain noin 3 %:a kotimai-
sesta kokonaistuotannosta. Kaikesta huoli-
matta tuotanto-osuus kasvaa tasaisesti ja vii-
me vuosina alalle onkin tullut monia uusia 
mielenkiintoisia toimijoita. Elintarviketietei-

den opiskelijoina koimme, että Viikistä puut-
tui alalle tähtäävä koulutus, jota lähdimme 
omatoimisesti paikkaamaan. Toimintamme 
kruununjalokivi on aikaisemmin mainit-
semamme panimoyhteistyö, jonka avulla 
pääsemme itse keittämään herkullista pirtelöä 
oikeaan panimoon. Hyvästi siis kotikutoiset 
panimoviritelmät ja olohuoneen verhoihin 
räjähtelevät huurteiset!  

Toimintaamme on hyvin helppo osallis-
tua. Kunhan ilmestyt paikalle. Varsinaiseksi 
jäseneksi voi liittyä joko netti- tai facebook-
sivuiltamme löytyvän e-lomakkeen kautta. 
Jäsenetuna saat alennusta tapahtumistamme 
ja pääset osallistumaan panoretkillemme. Jos 
olet oikein innokas panija, suosittelemme 
osallistumista hallitustoimintaamme. Pää-
set suunnittelemaan tulevia oluita, luomaan 
kontakteja alan vaikuttajiin ja olet ensisijalla 
panimoyhteistyössä.

Meidät tunnistaa kampuksella lievästä etuke-
nosta ja hilpeästä mielestä. Syksyllä 2014 
lanseeraamme kaksi olutta, joista toinen on 
maa-, elintarvike- ja metsätalouden alojen 
sekä ulkomaisten eläinlääketieteen opiskeli-
joiden Pohjoismaiden Mestaruuskisojen eli 
PM-kisojen virallinen kisaolut. 

Tervetuloa opiskelemaan Pohjoismaiden 
monipuolisimmalle kampukselle ja me-
nestystä opiskeluun sekä opiskelijaelämään!

Petteri Hänninen, Puheenjohtaja
Pasi Perkiö, Varapuheenjohtaja

http://viikkibrewingsociety.wordpress.com
www.facebook.com/viikkibrewingsociety
Instagram: viikki_brewing_society
Twitter: @ViikkiBrewing



Harrastatko metsästystä tai oletko muuten erähenkinen?

Syksy tulossa ja muutto Helsinkiin edessä. Varmasti monelle jahtimiehelle/- naiselle miet-
teitä herättävä tilanne, sillä pääkaupunkiseutuhan on tunnetusti varsin surkeaa aluetta 
metsästyksen harrastamiselle, vaikka muista aktiviteeteista ei pulaa olekaan.

Huoli on kuitenkin aiheeton, sillä tulevalla kampuksellasi toimii Viikin Akateemiset 
Metsästäjät ry (eli VAM), jonka tavoitteena on taata metsästysmahdollisuuksia niin kau-
pungissa kuin muuallakin päin Suomea. Jo vuosia olemme huolehtineet Helsingin Van-
hankaupunginlahden pienpetopyynnistä ja pitäneet Viikin koetilan peltojen rusakkokantaa 
kurissa. Joka syksy perioditauolla järjestetään mieleenpainuva hirven-/ linnunpyyntireis-
su Suomussalmelle ja muuta riistaa jahdataan aina peuroista majaviin ja ketuista sorsiin. 
Ekskursiota järjestetään mielenkiintoisiin jahtiliitännäisiin paikkoihin ja saunailloissa 
vietetään aikaa erähenkisellä porukalla.

Jos tuntuu siltä, että haluaisit tutustua metsästykseen, mutta sopiva kaveri tai sukulainen 
puuttuu, niin seurassamme pääset varmasti osalliseksi mitä mukavampia jahtitapahtumia. 
Metsästyskorttia ei vaadita, koska sen voi suorittaa myöhemmin. Jos omaat yhtään eräverta, 
niin rohkeasti mukaan tutustumaan toimintaamme ja muihin erähenkisiin opiskelijoihin. 

Lisätietoja seuran verkkosivuilta: http://www.helsinki.fi/jarj/vam/ , tai sähköpostilla joni.
saunaluoma@helsinki.fi. Tervetuloa mukaan erähenkiseen porukkaan!

VAM - VIIKIN AKATEEMISET METSÄSTÄJÄT

Eivät cityketutkaan helppoa saalista ole.
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PM-kisat eli Pohjoismaisten Life science-
yliopistojen väliset urheilukilpailut järjes-
tetään tänä vuonna Helsingissä!  Myös 
fukseilla on mahdollisuus päästä mukaan, 
sillä Suomen tämän vuoden joukkueeseen 
on varattu 10 paikkaa uusia opiskelijoita 
varten!

PM- kisat järjestetään joka vuosi syys-
kuun loppupuolella. Tämän vuoden kisa-
ajankohta on keskiviikko 17.9. - lauantai 
20.9.2014. Järjestäjinä toimivat vuorotel-
len kisoihin osallistuvat joukkueet, eli kisat 
ovat Suomessa vain joka neljäs vuosi.

PM-kisoilla on jo hyvin pitkät perinteet: 
tämä on järjestyksessään 68. kerta kun ki-
sat järjestetään. Kisaavat joukkueet tulevat 
Suomesta (Helsingin Yliopisto, MMTDK), 
Ruotsista (Swedish University of Agricul-
tural Sciences), Tanskasta (University of 
Copenhagen Faculty of Life Sciences) ja 
Norjasta (Norwegian University of Life 
Sciences). PM-kisat pelataan rennolla 
fair play -meiningillä: pelitaitojen sijaan 

tärkeintä on hyvä joukkuehenki ja uusiin, 
saman alan opiskelijoihin tutustuminen. 
Kyseessä siis aivan huippu, pohjoismaisia 
opiskelijoita lähentävä tapahtuma, jota ei 
kannata missata! ;)

Tämän vuoden kisalajit ovat: uinti, len-
topallo, käsipallo, koripallo, soutu, yleisur-
heilu, jalkapallo, ratsastus, suunnistus, fris-
bee, sähly, tennis, sulkapallo ja ammunta. 
Kisoihin kuuluu urheilun lisäksi myös mm. 
jatkuva leikkimielinen joukkuemaskottien 
kidnappaus, maajoukkuehengen nostat-
tamislaulut ja joka ilta järjestettävät hurjat 
bileet, jotka huipentuvat lauantaina järjes-
tettävään isoon pöytäjuhlaseremoniaan, 
bankettiin. 

Fukseille PM-kisat ovat loistava tilai-
suus verkostoitumiseen ja eri pääaineiden 
opiskelijoihin tutustumiseen. Lisäksi, sa-
malla tulevat tutuksi kampuksen ja lähia-
lueiden parhaat liikunta- ja biletilat. :D 

PM-kisat 17.9-20.9.2014! 
               Syksyn kovin tapahtuma!



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?
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PM-kisat ovat Helsingin yliopis-
ton maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan suurin kansainvälin-
en opiskelijatapahtuma. Tarkem-
mat kisa-aikataulut löytyvät mm. 
MMYL:n, eli meidän kaikkien 
yhteisen kerhohuoneen ilmoitus-
taululta. Joukkueen jäsenet saavat 
tiedot myös suoraan sähköpostil-
la. Ja vaikka ilmoittautuminen on 
alkanut jo huhtikuussa, fukseilla 
on vielä mahdollisuus päästä 
mukaan! Mukaan pääsee siis 10 
nopeinta ja ilmoittautua voi lähet-
tämällä sähköpostia osoitteeseen 
elina.tupamaki@helsinki.fi fuk-
siaisviikon loppuun mennessä.  
Samasta osoitteesta voi myös 
kysellä mitä tahansa lisätietoja. :)

Kisaterveisin,
Elina Tupamäki ja Aku Kallonen
PM-kisavastaavat 2014, MMYL ry



Järjestökaavio

HYY
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

MMYL ry
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry

HarrastejärjestötMuut tiedekuntajärjestöt

BOA MYYMYO

Sampsa

Vuorovaikeutus

Viri Lactis

ViTaVoluntas

LipidiOikos Agro-Forst

Tutustu tiedekuntasi ainejärjestöihin etukäteen netissä!

www.mmyl.fi
www.oikosry.wordpress.com
www.agro-forst.fi
www.sampsary.fi
www.lipidi.fi
www.virilactis.com
boa.huone.net
www.metsaylioppilaat.fi
www.vitary.fi
www.helsinki.fi/jarj/myy
www.helsinki.fi/jarj/vuorovaikeutus
http://blogs.helsinki.fi/voluntas-blogi


