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Puheenjohtajan tervehdys

”Olet tehnyt hyvän ja kauaskantoisen valinnan, joka takaa sinulle tulevaisuudessa 
monenlaisia mahdollisuuksia”, kirjoitti Helsingin yliopiston nykyinen rehtori, 
maatalouspolitiikan professori Jukka Kola, fukseille ollessaan tiedekuntamme 
dekaanina. Tiedekunnastamme ei valmistu suoraan mihinkään ammattiin, vaan 
koulutus antaa valmiudet hyvin monenlaisiin työtehtäviin – valmiudet kehittää itseään 
akateemisena osaajana. Tyypillisiä 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?”. Viikin alat voivat 
tuntua marginaalisilta, vaikka kukapa ei söisi, olisi käynyt metsässä tai olisi kuullut 
ilmastonmuutoksesta? 

Edellisvuoden puheenjohtajaamme Tommia ja Yliopistomme rehtoria, ja tiedekuntamme 
edellistä Dekaania mukaillen yritän kiteyttää niitä sanoja, jotka olisin itse halunnut kuulla 
fuksina vuonna 2012. Kuten meille ahkerasti muistutetaan, elämme muuttuvassa ajassa, 
eivätkä perinteiset ammattinimikkeet enään välttämättä päde siinä vaiheessa, kun 
valmistuminen tulee ajankohtaiseksi. Akateeminen yrittäjyys, kasvuyritykset ja 
kaikenlainen oman onnensa seppäily ovat sukupolveamme määrittäviä termejä, jotka 
kuvaavat sitä kummallista tulevaisuutta, joka meillä kaikilla on edessämme. Yliopisto ja 
tiedekunta tarjoavat tässä ne puitteet, joissa keräämme tiedon ja opimme 
muokkaamaan ja jalostamaan sitä omaksemme. 

Yliopisto voi kuitenkin tuntua suurelta ja hajanaiselta kentältä kerätä tietoa. Otanko 
sivuaineen valtsikasta? Entä jos haluan yhdistää ravitsemustieteen opintoni 
sosiologiaan? Mitä edes on sosiologia? Kolmea sivuainetta kokeilleena totean Viikin 
ainejärjestöt siksi opiskeluajan luokkaretkeksi, jonka avulla jokainen voi jakaa ajatuksiaan 
tulevaisuudestaan ja opinnoistaan, ja saada sitä tukea, mitä omat porukat tai yliopiston 
opinto-ohjaaja eivät osaa antaa. Maatalous-metsäylioppilaiden liitto, eli MMYL toimii 
tiedekunnassamme ainejärjestöjä kokoavana voimana, pyrkien mahdollistamaan sen 
yhdessätekemisen, jolla pyrimme helpottamaan omaa opiskeluamme ja elämää koulun 
jälkeen. Kiinnosti sinua sitten opintojen kehittäminen, pääainerajoja rikkova biletys tai 
startup-yrittäjyys, järjestötoimintaan osallistumalla tavalla tai toisella tulevaisuuttaan voi 
harjoitella koulukavereiden kanssa opiskelun ohessa. Järjestöt paikkaavat sitä osaa, mitä 
yliopisto ei instituutiona tarjoa, ja hyvä niin. Haalareita ei kenenkään ole pakko hankkia, 
mutta opiskelukavereihin tutustuminen kannattaa, sillä “yksin teen kaiken paremmin” 
sanoi ei kukaan milloinkaan.

Onnea orientoivalle viikolle toivottaen,
haalarit vasta toisena vuotena- Puheenjohtaja
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Päätoimittajan palsta
Tulevana syksynä (alkaen jo tässä fuksioppaassa) 
tulet kuulemaan moneen kertaan, kuinka olet 
tehnyt oikean valinnan opiskelualan suhteen ja 
kuinka Viikin tarjoamat mahdollisuudet ovat miltei 
loputtomat. Saat paljon uutta tietoa ja ohjeita 
opiskeluun niin tuutoreilta, opinto-ohjaajilta kuin 
professoreiltakin. Nykyistä julkista keskustelua 
kuunnellessa voi saada sen kuvan, että opiskelu 
on vain välinearvo, jonka tarkoituksena on johdat-
taa kohti valmistumista ja työelämää. Minä sen 
sijaan sanoisin, että opiskelu on ainutlaatuinen 
elämänvaihe, joka antaa aikaa ja vapautta kokeilla 
myös kaikenlaista muuta luentojen, harjoitusten ja 
tentteihin pänttäämisen ohessa. Monet opiskelu-
aikana kerätyt taidot eivät muodostu luennoilla 
vaan kavereiden seurassa, järjestötoiminnassa, 
ekskuilla ja jopa opiskelijabileissä (vaikka luennoil-
lakin karttuu rutkasti uusia tietoja ja taitoja)!

Nyt on aika kokeilla uutta, onnistua ja epäonnis-
tua. Lähde mukaan oman ainejärjestösi toi-
mintaan, osallistu tapahtumiin, tutustu uusiin ih-
misiin, lähde opiskelijaedustajaksi, lähde vaihtoon. 
Ota pitkän aikavälin tavoitteeksi, että voit sitten 
joskus valmistumisen jälkeen muistella tätä aikaa 
elämässäsi lämmöllä ja olla ylpeä siitä, että uskalsit 
lähteä mukaan niin moneen hienoon juttuun.

Lyhyen aikavälin tavoitteena voisi olla, että vuo-
den päästä syksyllä osaat jo liikkua Viikissä kuin 
kala vedessä ja neuvoa uusia fukseja kaikessa, 
mikä juuri nyt tuntuu hankalalta. Kaikki meistä 
ovat joskus olleet fukseja, eksyneet matkalla luen-
tosaliin, useimmilla on joskus ollut suunta vähän 
hukassa ja kaikki ovat joskus joutuneet pyytämään 
apua muilta. Ottakaa kaikki irti tästä elämänvai-
heesta ja lähtekää rohkeasti mukaan juttuihin. 
Tästä se lähtee. :)

Oikein hyvää fuksivuotta teille toivottelee,
Leena Lindfors
MMYL ry:n tiedottaja ja fuksilehden päätoimittaja 

Fuksivastaavan terveiset
Moikka! 

Onneksi olkoon sisäänpääsystä ja 
tervetuloa opiskelemaan Suomen 
varmasti hauskimpaan ja monipuoli-
simpaan tiedekuntaan.

Olen Pietari Kruus, 23- vuotias toi-
sen vuoden elintarvike-ekonomian 
opiskelija, ja toimin tällä kaudella 
fuksi- ja tuutorvastaavana MMYL 
ry:ssä. Halusin lähteä mukaan aine-
järjestötoimintaan, sillä oma 
fuksivuoteni Viikissä oli varmasti 
yksi elämäni parhaista, ja ylitti kaikki 
odotukset, joita minulla 
yliopisto-opiskelusta oli. 
Fuksivastaavan tehtävä tuntui 
sopivalta, sillä pidän tärkeänä että 
myös sinun fuksivuodestasi tulee 
vähintäänkin yhtä ikimuistoinen. 

Haluan muistuttaa teitä siitä, että 
sisäänpääsynne ei pelkästään takaa 
mahdollisuutta opiskella juuri teitä 
kiinnostavaa alaa. Sisäänpääsy 
yliopistoon tarkoittaa mahdollisuut-
ta niin moneen muuhunkin upeaan 
asiaan kuin itse opiskeluun, ja näihin 
pystytte tutustumaan pelkästään 
lähtemällä rohkeasti mukaan.

Edeltäjäni, Aku Kallosen mielestä 
ensimmäisen vuoden tärkeintä 
lausetta lainatakseni: “Joo no 
voishan tota kokeilla..”

Odottavaisin fuksiterveisin,

Pietari Kruus
Fuksi- ja tuutorvastaava
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Hallituksen esittely

Puheenjohtaja

Samica Sadik

Olen Samica Sadik, neljännen vuoden maatalousekonomian 
ja -politiikan opiskelija, sekä Maatalous-Metsäylioppilaiden 
liiton eli MMYL:in hallituksen puheenjohtaja.

MMTDK:n pääaineet edustavat Suomen suurimpia ja 
lupaavimpia toimialoja, jotka ovat tällä hetkellä suurten 
murrosten keskellä. Omien kaupunkilaisten ystävieni 
silmissä olen muuttunut tulevaisuuden maajussin 
morsiamesta siksi henkilöksi, jolta kysytään mitä bioenergia 
on, tai mistä ruoka tuleekaan. 

Toivotankin teidät kaikki tulevat fuksit tervetulleeksi 
Viikkiin. Ainejärjestöt ottavat teidät hyvin vastaan, ja 
auttavat käytännön asioissa kuten bileisiin löytämisessä ja 
kursseille osallistumisessa. Mielikuvat järjestötoiminnas-
ta kannattaa muutenkin karistaa viimeistään orientoivalla 
viikolla, sillä toiminta Viikissä eroaa paikoin suurestikin niistä 
mielikuvista, mitä on totuttu liittämään järjestötoimintaan.

Terveisin
Samica “en ikinä ryhdy järjestötoimijaksi” Sadik

Varapuheenjohtaja

Sally Weaver

Olen Sally Weaver, MMYL:in varapuheenjohtaja 
tänä vuonna ja ympäristöekonomian 4. vuoden 
opiskelija.

Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu erityisesti 
puheenjohtajan, mutta tietenkin myös koko hal-
lituksen tukeminen, kaikessa heidän työssään. 
Tärkeintä on pysyä kartalla siitä, mitä Viikissä 
tapahtuu ja mitä vielä voisi enemmän! 

Syön lounasta aina Ladonlukossa, saa liittyä 
seuraan, jos kysyttävää tai jokin pohdituttaa, tai 
ihan muuten vaan haluat höpöttää!

Nähdään pian!
Sally (:

5



Taloudenhoitaja

Samuli Koivistoinen

Olen Samuli Koivistoinen, MMYL:n taloudenhoitaja 
vuonna 2015 ja kolmannen vuoden metsäekologian
opiskelija. 

Taloudenhoitajan suurimmat vastuualueet ovat 
budjetin ja tilinpäätöksen tekeminen. Lisäksi vuoden 
aikana taloudenhoitaja pitää huolta että budjetissa 
pysytään ja maksaa kulukorvauksia.

Minut löytää yleensä hengailemasta (metsäläisten)
kertsiltä B-talon 2 kerroksesta.

-Samuli

Sihteeri

Anna Vanha-Perttula

Moikka! Onnittelut opiskelupaikasta. Olen Anna ja 
toimin MMYL:n sihteerinä vuonna 2015. Opiskelen 
kotieläintiedettä neljättä vuotta. Tervetuloa 
Viikkiin!

-Anna

Tiedottaja

Leena Lindfors

Olen Leena ja toimin MMYL ry:n tiedottajana sekä 
edessäsi olevan fuksilehden päätoimittajana vuonna 
2015. Tulen siis varmasti tukkimaan sähköpostilaatikoi-
tanne loppuvuoden aikana. Pääaineenani luen kolmatta 
vuotta ympäristöekonomiaa, ja vapaa-ajallani pyörin 
kaikenlaisissa ainejärjestöpuuhissa ja –tapahtumissa. 
Suosittelen ehdottomasti lähtemään heti mukaan 
kaikenlaiseen toimintaan (tietenkin opiskelua unohta-
matta)! Perinteisesti viikkiläiset ovat ottaneet fuksitkin 
innolla mukaan, ja ainejärjestöt ovat hyvä tapa tutustua 
ihmisiin myös luentosalien ulkopuolella.

Minua saa tulla koska vaan nykimään hihasta, jos satut 
minut jossain bongaamaan. Onnea paljon opiskelupai-
kasta ja tervetuloa tiedekuntaan!

-Leena-
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Tapahtumavastaavat

Aku Kallonen

Diana Selkälä

Heippa kaikki uudet ihanat fuksit!

Olemme Diana Selkälä, toisen vuoden 
kasvintuotantotieteen opiskelija, ja Aku Kallonen, 
kolmannen vuoden kuluttajaekonomian opiskelija. Me 
olemme täällä tuottaaksemme Sinulle ratkiriemukkaita ja 
pelonsekaisia iltoja ja tapahtumia, eli toimimme MMYLin 
tapahtumavastaavina. Ensimmäinen Sinua koskettava 
tapahtuma tulee olemaan legendaariset Fuksiaiset, joissa 
pääset vetämään haalarit ensimmäistä kertaa niskaan ja 
nauttimaan vanhempien opiskelijoiden avustuksella 
tutustumisesta yliopiston rikkaaseen juhlakulttuuriin! 

Yliopisto-opiskelu pitää sisällään muutakin kuin 
luentosaleissa istumista ja me parhaamme mukaan 
yritämme luoda unohtumattomia iltoja-päiviä-aamu-
ja-öitä, jotta pääsisitte “rentoutumaan” opintojen lomas-
sa.

Hauskaa fuksivuotta juuri Sinulle!

Terkuin, Aksu ja Dinksu

Opintovastaavat

Tea Niemi
Emmi Heikkinen

Moikka ja tervetuloa Viikkiin meidänkin puolesta!
Me olemme MMYL ry:n 2015 opintovastaavat Tea 
Niemi ja Emmi Heikkinen. Aloitamme tänä syksynä 
neljännen vuoden opinnot kotieläinten ravitsemus 
pääaineena. Tea meistä ahkerampana toimii lisäksi 
sekä hallopedina eli hallinnon opiskelijaedustajana 
Maataloustieteiden laitoksen laitosneuvostossa. 
Opintovastaavina meidän tehtävänämme on tehdä 
sun opiskelusta mahdollisimman helppoa ja sujuvaa, 
joten älä epäröi olla yhteydessä meihin oli asia mikä 
tahansa. Opintoasioiden ja opiskelun vastapainoksi 
harrastuksiin meille molemmille kuuluu kaikenlaiset 
eläinhommat aina koirista hevosiin sekä tietenkin 
opiskelijabileet ja joskus jopa urheilukin. Tsemppiä 
fuksivuoteen ja muistakaa verkostoitua heti ensim-
mäisenä vuonna kaikkien viikkiläisten kanssa!
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Liikuntavastaava

Lauri Narinen

Nimeni on Lauri Narinen ja opiskelen elintarviketekno-
logiaa. Vuonna 2015 olen MMYL ry:n liikuntavastaava. 
Tarkoituksenani on järjestää meille kaikille 
mielenkiintoisia ja hauskoja liikuntaelämyksiä, joiden 
seurauksena myös opinnot sujuvat mukavammin. 
Lähde siis heti opintojesi alussa rohkeasti mukaan 
vaikkapa Viikin Pallon (tuttavallisemmin ViPa) 
toimintaan! ViPa osallistuu mm. Unisportin järjestämiin 
salibandy-, futsal- ja jalkapallosarjoihin.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat muuten vaan 
moikata, niin nappaa rohkeasti hihasta! Minuun 
törmäät parhaiten EE-talon Unicafesta, jossa vietän 
laittoman pitkiä lounastauokoja!

Liikunnan ja mielihyvän täytteistä vuotta toivottaen,

Lauri

Nimeni on Cai Yida, englannin kielen nimi on Mario. Olen 
kansainvälisyysvastaava MMYL:issä tänä vuonna. Tulen 
Kiinasta ja opiskelen minun maisteritutkintoani Viikin kampuk-
sella. Minun pääaineeni on elintarviketieteet ja tämä on minun 
toinen vuoteni Suomessa.

Kansainvälisyysvastaava on kuin silta, joka yhdistää 
kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita. Tänä vuonna yritän 
parhaani mukaan järjestää sekä perinteisiä, että monia uusia 
tapahtumia (Kansainväliset sitsit jne.) ja vahvistaa yhteistyötä 
muiden ainejärjestöjen kanssa.

Olen aina Viikin kirjastossa tai Aleksandriassa keskustassa. 
Tykkään tutustua uusiin ihmisiin, tervetuloa Viikin kampukselle! 
Nähdään pian!

Ystävällisin terveisin,
Mario ( Cai Yida )

Kansainvälisyysvastaava

Cai Yida
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Fuksi- ja tuutorvastaava

Pietari Kruus

Hei kaikki uudet fuksit, ja tervetuloa opiskele-
maan Maatalous metsätieteelliseen tiedekun-
taan!

Olen Pietari Kruus, toisen vuoden Elintarvike-
ekonomian opiskelija ja MMYL:n fuksi - ja 
tuutorvastaava. Jos emme törmää jo aiemmin 
orientoivan viikon aikana, näemme varmasti 
ainakin fuksibileissä C -grundilla heti torstaina.

Saat varmasti vastaukset kysymyksiisi 
helpoiten oman pääaineesi tuutoreilta, mutta 
mikäli jokin asia mietityttää, voit myös tulla 
nykäisemään minua hihasta! :)

Kohti unohtumatonta fuksivuotta!

Terveisin,

Pietu

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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Haalariopas
Viikissä liikkuu toisinaan väkeä omituisissa vaatteissa, joihin on ommeltu, liimattu ja jois-
sain tapauksissa jopa niitattu kiinni kymmeniä ja taas kymmeniä kangasmerkkejä. 
Kyseessä ovat tietenkin opiskelijan tärkein varuste eli haalarit. Haalarit johdattavat 
eksyneet fuksit takaisin oman ainejärjestön opiskelijoiden luo ja suojaavat tapahtumien 
joskus aiheuttamilta kolhuilta ja sotkuilta. Alla on esitelty maatalous-metsäylioppilaiden 
liiton, MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen haalarit.
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MYO
Metsäylioppilaat

Voluntas
Markkinoinnin opiskelijat

Agro-Forst
Svenska Studenters Agro-Forst 

förening

Sampsa
Maatalousylioppilaiden yhdistys
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Lipidi
Helsingin yliopiston elintarvikeylioppilaat

Viri Lactis
Elintarviketieteilijöiden ainejärjestö

Vuorovaikeutus
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomistit

MYY 
Ympäristötieteiden opiskelijat

Oikos
Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen

opiskelijat

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



Toimihenkilöiden esittely
PM-kisavastaava

Elina Tupamäki

Moi, olen Elina. Toimin PM-kisavastaavana MMYL:issa 
vuonna 2015. Opiskelen pääaineenani biotekniikkaa. 
Vapaa-aikani kuluu yleensä ainejärjestöhommissa ja 
yritän ehkä joskus harrastaa vähän liikuntaakin. Viikissä 
on paljon loistotyyppejä eli rohkeasti vaan tutustumaan 
kampusväkeen ja Viikin opiskelijaelämään. Onnittelut 
opiskelupaikasta ja muistakaa ilmoittautua mukaan 
PM-kisajoukkueeseen! :D (elina.tupamaki@helsinki.fi)

Kehitysyhteistyö-
vastaava

Uula Toikka

Yliopistossa tapahtuu kaikkea muutakin, kuin vain 
opiskelua! Olen Uula Toikka ja olen mukana MMYL:n 
kehitysyhteistyöhankkeen, Lawra projektin 
toteuttamisessa. Tässä toiminnassa saa käsin-
kosketeltavan kokemuksen hankehallinnon toteutuk-
sesta sekä Ulkoasiainministeriön kanssa asioimisesta. 
3000 hyödynsaajaa Ghanassa, Lawran alueen kylissä 
ovat viime vuosina oppineet tehokkaampia viljelytek-
niikoita sekä palontorjuntakeinoja hankkeen toiminto-
jen tuloksina. Hanketta toteutetaan vapaa-
ehtoisvoimin ja hankehallintomme kokouksiin olet 
tervetullut kuuntelemaan ja osallistumaan!

Lähetä viesti 
“subscribe lawra projekti [oma sähköpostiosoitteesi]” 
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, niin saat ajan-
kohtaiset tiedot toiminnastamme sähköpostiisi.

Kokousistamme löydät tiedot myös osoitteesta:
https://www.facebook.com/groups/8789648891/

ja muuta tietoa toiminnastamme:

http://blogs.helsinki.fi/lawra projekti/

Terkut,
Uula
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Vastuuhalloped

Tommi Jalo

Nimi on Jalon Tommi ja roikun vielä hetken mukana 
järjestötoiminnassa - tie on vienyt opintovastaavasta 
puheenjohtajan kautta ”vastuuhallinnonopiskelijaedustajak-
si”, eli toimin linkkinä HYYn ja hallopedien välillä. 
Kirjoillaolovuosia taitaa olla jo takana kuusi kappaletta, joten 
mistään opintoputken malliesimerkistä ei siis ole kyse, mutta 
opiskelijoiden etujen ajamisesta sen sijaan kokemusta on 
kertynyt. Kehotankin etsimään itselle sopivaa balanssia 
opintojen ja järjestöelämän (sekä vapaa-ajan ja työelämän) 
välillä, ettei esim. se YKEM jää viimeisille opiskeluvuosille 
roikkumaan. :-)

Vuosijuhlamestari

Juulia Ahlholm

Moikka teille kaikille! Olen Juulia Ahlholm, 
23-vuotias viidennen vuoden kotieläinten jalostus-
tieteen opiskelija. Tänä vuonna siirryin MMYLin 
hallituksesta toimihenkilöksi ja otin vastaan ns. 
eläkeviran itselleni vuosijuhlamestarina. Järjestän 
yhdessä toimikunnan kanssa MMYLin 
65-vuotisen taipaleen kunniaksi ikimuistoiset 
vuosijuhlat. Haluan toivottaa teidät kaikki tervet-
ulleiksi sekä vuosijuhliin että Viikkiin! Vuosijuhlat 
järjestetään vain joka viides vuosi, joten tästä saa 
heti hyvä startin tiedekuntajärjestömme riveihin. 
Nähdään kampuksella ja tietenkin juhlissa!
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MMYL ry:n opintojaos pitää huolta opiskelijoiden 
oikeuksista kampustasolla

Opintojaos käsittää opintovastaavat (2 kpl), hallopedit n. 40 kpl ja ainejärjestöjen 
opintovastaavat (10 kpl). Opintojaos yhdessä HYY:n kanssa toimii opintoasioissa 
tiedottavana ja opiskelijoiden oikeuksia valvovana toimijana.

Opintojaoksen tehtävänä on olla perillä opetuksessa tapahtuvista uudistuksista ja 
muutoksista, sekä tiedottaa niistä eteenpäin kanssaopiskelijoille. Opintovastaavat 
toimivat myös eri pääaineiden ja latoisten opintovastaavien apuna. Opintojaoksessa 
toimivat HALLOPEDIT (=hallinnon opiskelijaedustajat) edustavat opiskelijoita 
erilaisissa opetushenkilökunnan kokouksissa ja tuovat esiin opiskelijoiden 
näkökulmia ja pyrkivät vaikuttamaan ajankohtaisiin asioihin tuomalla opiskeli-
janäkökulmaa esiin tiedekunta- ja laitostason päätöksenteossa. MMYL ry 
opintovastaavat vaikuttavat opintoja koskeviin asioihin myös HYYN tasolla ja 
kertovat oman tiedekunnan kuulumisia eteenpäin. Tällä hetkellä eniten ponnistuksia 
on vaatinut Iso Pyörä – uudistus, jonka tavoitteena on muokata kandi- ja 
tulevaisuudessa maisteriuudistuksen avulla Yliopisto-opintoja vastaamaan 
paremmin työelämän tarpeita. 

Opintojaoksen toiminnasta pääsee parhaiten perille liittymällä facebookissa ”MMYL 
Opintojaos”-ryhmään, jossa laitoksia ja koko tiedekuntaa koskevista asioista 
keskustellaan. Käy tykkäämässä myös seuraavista sivuista jos tiedekunnan yhteiset 
asiat kiinnostavat: MMYL ry, HYY, HYYn opintoasiat, HYYn järjestöasiat.

Syksyn edetessä valitaan uudet 
hallopedit seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi päättämään opiskelijoiden 
asioista tiedekunta- ja laitostasolla. Kuka 
vaan asiasta kiinnostunut voi asettua 
ehdolle.  Jos koet opintoasiat kiinnosta-
vaksi ja haluat harjoitella äärimmäisen 
tarpeellisia työelämätaitoja, älä epäröi 
ottaa yhteyttä MMYL ry:n opinto-
vastaaviin tai ainejärjestöjen opintovas-
taaviin! Opintojaoksesta löytyy kaikille 
mielenkiintoista ja vaihtelevasti haastavaa 
hommaa!

Terkuin MMYL opintovastaavat,

Tiitta Niemi ja Emmi Heikkinen
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Opiskelijoilla on valtaa!
Opiskelijoilla on paljon vaikutusvaltaa. HYYn valitsemien halloped-paikkojen lisäksi 
tiedekunnassamme on monia valmistelevia toimielimiä, joissa opiskelijoiden ääntä 
mieluusti kuullaan. Pääaineesta riippuen opiskelijoita vaikuttaa pääainetoimikunnissa, 
joissa päätettävät asiat tuntuvat välittömimmin sinunkin opiskeluissasi. Laitostasolla 
on myös opetuksen kehittämiseen keskittyviä työryhmiä. Lisäksi tiedekuntatasolla 
riittää tärkeitä toimikuntia, joissa MMYL:n toimihenkilöitä on edustamassa: tiedekun-
nan neuvottelukunta, opintoasiaintoimikunta (OAT), opetustaitotoimikunta (OTT), 
valintalautakunta, viestinnän ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisryhmä 
sekä laitekeskuksen neuvottelukunta. Toimikuntia on siis joka lähtöön, mutta niin on 
myös tärkeitä aiheita käsiteltäväksi. Mm. varusmiespalveluksen aikaisen johtamiskou-
lutuksen hyväksilukeminen opintoihin on opiskelija-aloitteen ansiota. Näihin instans-
seihin valitaan uusia opiskelijaedustajia jo keväällä 2016, joten ole kuulolla!

Tommi Jalo
Vastuuhalloped, MMTDK
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Liikunnan avulla myös opiskeluun saa uutta energiaa ja samalla tutustuu uusiin 
tyyppeihin! Tarjolla on toimintaa kaiken tasoisille liikkujille. Toimintaa organisoidaan 
lähinnä Facebookin kautta, joten kannattaa liittyä ryhmään MMYL Kesäliikunta 2015 
ja tulla kokeilemaan ja tutustumaan muihin opiskelijoihin säiden salliessa jo ennen 
opiskelujen alkua! Myös lajitoiveita saa esittää. Ulkokauden loppuessa siirrytään 
sisätiloihin. MMYL:n vakiovuoroista tiedotetaan MMYL ry:n Facebook-sivulla. Lajit 
vakiovuoroilla vaihtelevat, ja niitä voidaan muokata myös osallistujien lukumäärän ja 
kiinnostuksen mukaan. MMYL:llä on myös oma joukkue Viikin Pallo, johon kaikki ovat 
tervetulleita pelaamaan. Joulukuussa järjestetään pikkujoulusähly, jonne kannattaa 
ehdottomasti lähteä mukaan. Syksyllä on luvassa myös jalkapalloturnausta. Kaikista 
tapahtumista tulee lisäinfoa sähköpostilla ja Facebookissa lähempänä ajankohtia.

Lauri
Liikuntavastaava

Liikunta



Tapahtumat
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Kouluvuosi alkaa heti tapahtumilla, joita Viikissä varmasti riittää jokaiseen 
makuun. Orientoivan viikon ja fuksiaisten jälkeen kannattaa käydä 
tutustumassa omien (ja vieraiden!) ainejärjestöjen tapahtumiin. Fuksitapahtumien 
perässä voivat rohkeimmat suunnata muillekin kampuksille ja käydä katsomassa, 
onko niissä yhtä hyvä meininki kuin Viikin tapahtumissa. (Ei niissä kyllä ole, mutta 
uudet kokemukset kasvattavat ja muiden tiedekuntien tapahtumissa voi 
vahingossa tutustua uusiin ihmisiinkin. Joskus viikkiläiset myös poistuvat Viikistä 
tekemään asioita esimerkiksi Helsingin keskustaan. Fuksisitsejä, rastisuunnistuk-
sia, bileitä ja jatkoja järjestetään myös viikkiläisten toimesta keskustassa ja 
niihinkin saa ja kannattaa ehdottomasti osallistua.) 

C-grundilla on menoa, meininkiä ja ainejärjestöjen omia tapahtumia syksyn mit-
taan eikä Viikin omaa baaritiskillä varustettua luksuskellaria kannata jättää 
kokematta. Todennäköisesti jo marraskuun puolella alkaakin sitten 
pikkujoulukausi, jolloin voi kaivaa juhlamekon tai –puvun kaapin perältä ja katsoa, 
monetko juhlat ehtii ennen lomille lähtöä kiertää. MMYL järjestää omat 
pikkujoulunsa taas tänäkin vuonna, ja ainejärjestöillä varmasti riittää juhlia vaikka 
joka illalle, jos niin haluaa.

MMYL:n tapahtumia vuoden aikana ovat yleisesti alkukevään Viikki GP, 
vappuinen traktorinvetokilpailu Zetorin veto, Fuksiaiset sekä Pikkujoulut. Näiden 
lisäksi järjestetään muun muassa Viikin merkkimarkkinoita (jotka auttavat 
tavoitteessa päällystää ne surullisenkuuluisat opiskelijahaalarit merkeillä) sekä 
paljon muita tapahtumia. Omasta aktiivisuudesta riippuen tapahtumia saa, voi ja 
pitää kehittää, ja kaikennäköinen luovuus järjestelyssä sallittua, joten toimintaan 
voi lähteä huoletta mukaan. 

MMYL ry täyttää vuonna 2015 65 vuotta, jonka kunniaksi marraskuussa 
järjestetään vuosijuhlat eli vujut. MMYL:n vujut järjestetään vain joka viides vuosi, 
joten mukaan kannattaa ehdottomasti tulla juhlimaan muiden kanssa!

Lisätietoja MMYL:n tapahtumista saa helpoimmin puskaradion, tuutoreiden ja 
tietysti MMYL ry:n Facebook-sivun kautta. Tapahtumista lähetetään tietoa myös 
sähköpostilistoille, joten niitäkin kannattaa seurailla.

Nähdään tapahtumissa pitkin vuotta!

Aku ja Diana
Tapahtumavastaavat 



PM-kisat 16.9.-19.9.2015! Syksyn kovin tapahtuma!

PM-kisat eli Pohjoismaisten Life science-yli-
opistojen väliset urheilukilpailut järjestetään 
tänä vuonna Uppsalassa, Ruotsissa! Myös 
fukseilla on mahdollisuus lähteä mukaan 
kisareissulle, sillä uusille opiskelijoille on 
varattu muutama paikka Suomen 80-hengen 
joukkueessa! 

PM-kisat järjestetään joka vuosi syyskuun 
loppupuolella. Tämän vuoden kisa-ajankohta 
on keskiviikko 16.9. - lauantai 19.9.2015. 
Reissuun lähdetään bussilla Viikistä jo tiistaina ja paluu tapahtuu sunnuntai-iltana. Tapah-
tumalla on hyvin pitkät perinteet: tämä on järjestyksessään 69. kerta kun kisat 
järjestetään. Kisaavat joukkueet tulevat Suomesta (Helsingin Yliopisto, MMTDK), Ruot-
sista (Swedish University of Agricultural 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, pohjoismai-
sia opiskelijoita lähentävä tapahtuma, jota ei kannata missata! ;)

Tämän vuoden kisalajit ovat: uinti, lentopal-
lo, käsipallo, koripallo, soutu, yleisurheilu, 
jalkapallo, ratsastus, suunnistus, frisbee, 
sähly, tennis, sulkapallo ja ammunta. Kisoi-
hin kuuluu urheilun lisäksi mm. jatkuva 
leikkimielinen joukkuemaskottien 
kidnappaus, maajoukkuehengen 
nostattamislaulut ja joka ilta järjestettävät 
hurjat bileet, jotka huipentuvat lauantaina 
järjestettävään isoon pöytäjuhlaseremo-
niaan, Bankettiin. 
Fukseille PM-kisat ovat loistava tilaisuus 
verkostoitumiseen ja eri pääaineiden opiske-

lijoihin tutustumiseen! Mukaan voi siis päästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
elina.tupamaki@helsinki.fi. Vain nopeimmat mahtuvat joukkeeseen! ;) Samasta osoit-
teesta voi myös kysellä mitä tahansa lisätietoja. :)

Kisaterveisin,
Elina Tupamäki
PM-kisavastaava 2015, MMYL ry
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Kuvia vuosien varrelta



Järjestökaavio

Tutustu ainejärjestöihin etukäteen netissä!
www.mmyl.fi
www.oikosry.wordpress.com
www.agro-forst.fi
www.sampsary.fi
www.lipidi.fi
www.virilactis.com
www.metsaylioppilaat.fi
www.vitary.fi
www.helsinki.fi/jarj/myy
www.helsinki.fi/jarj/vuorovaikeutus
blogs.helsinki.fi/voluntas-blogi


