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PÄÄKIRJOITUS 

Ensimmäisenä onnittelut uudesta 

opiskelupaikastasi 

ja tervetuloa Viikkiin! 

Viikki ja erityisesti 

maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

on loistava paikka opiskella. Tulet 

varmasti jo opintojesi alussa 

ymmärtämään, mitä viikkiläisyys 

tarkoittaa. 

Viikin aine- ja tiedekuntajärjestöt 

järjestävät runsaasti 

vapaa-ajantoimintaa, joihin kannattaa 

lähteä heti opintojen alussa mukaan. 

Oli kiinnostuksesi kohteitasi sitten 

yritysvierailut, vaikuttaminen, juhlinta tai 

urheilutoiminta, löydät varmasti sinulle 

mieleistä toimintaa 

ainejärjestöistä. Koskaan ei voi korostaa 

liikaa verkostoitumisen tärkeyttä. 

Opiskelukaverisi ovat tulevia 

työkavereitasi, joten heihin 

kannattaa tutustua jo opintojen aikana. 

Opiskeluaika on myöskin 

ainutkertaista, ota siitä kaikki ilo irti! 

Inkeri Hennola 
Fuksioppaan päätoimittaja 

MMYL ry:n tiedottaja 

Pitelet kädessäsi 

maatalous-metsäylioppilaiden liiton, eli ' 

tuttavallisemmin MMYL ry:n, fuksiopasta. 

Tähän oppaaseen on koottu tärkeää 

tietoa MMYL ry:stä, Viikin ainejärjestöistä 

sekä opiskelusta Viikissä. 

Opintojen aikana saat tärkeää tietoa 

opinnoista ja vapaa-ajantoiminnasta 

erityisesti sähköpostin välityksellä. MMYL 

ry:n tiedottajana haluankin korostaa 

sähköpostin säännöllisen seurannan 

tärkeyttä. Kannattaa myös ottaa 

seurantaan MMYL ry:n sekä oman 

ainejärjestösi some-kanavat. 

Nyt on kuitenkin vielä aika nauttia 

kesästä ja ladata akkuja syksyn 

haasteita varten. Tsemppiä tuleviin 

opintoihin ja nähdään Viikissä! 
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HANKKIJA – 
LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA

TARTU
TILAISUUTEEN!

Maatalous I Puutarha I Rakentaminen 
Lemmikit I Vapaa-aika

Hankkĳ a Oy on maatalousalan johtava yritys Suomessa. Harjoitamme 
maatalouden tuotantopanosten tukku- ja vähittäiskauppaa, viljakauppaa, rehun
valmistusta ja myyntiä sekä maatalouskoneiden ja puutarhatuotteiden kauppaa. 
Hankkĳ a-konserniin kuuluu myös logistiikkayritys Movere Oy. Meillä työskentelee 
noin tuhat alan ammattilaista ja pääkonttorimme sĳ aitsee Hyvinkäällä.
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MAATALOUS-METSÄVLIOPPILAIDEN LIITTO 

MMVL RY 
- -------------------------------------- -

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto on 

Helsingin yliopiston 

maata lous-metsätieteel I isen tiedekunnan 

ainejärjestöjen yhteinen katto-organisaatio. 

Ensisijainen tehtävämme on toimia 

jäsentemme edunvalvojana. 

MMYL ry:llä on kymmenen jäsenjärjestöä, 

joiden edunvalvonnasta huolehdimme. 

Tavoitteena on myös edistää 

tiedekuntamme tunnettavuutta sekä 

parantaa näkyvyyttä niin yliopisto tasolla 

kuin maakunnissakin. 
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MMYL ry järjestää monipuolisia 

opiskelijatapahtumia, sekä tekee yhteistyötä 

muiden tiedekuntajärjestöjen kanssa. MMYL 

ry:n järjestämiä tapahtumia ovat esimerkiksi 

merkkimarkkinat, Viikki GP, opintoinfot, 

urheiluvuorot, talviluistelu sekä Zetorin veto 

vappuna. Nämä ja monet muut tapahtumat 

tulevat sinulle varmasti tutuksi seuraavan 

vuoden aikana. Tervetuloa mukaan 

ainejärjestörajat ylittävään toimintaamme! 
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Agro Forst rf 

Lipidi ry 

Metsäylioppilaat ry 

Myy ry 

Oikos ry 

Sampsa ry 

VEKE 

Viri Lactis ry 

ViTa ry 

Voluntas ry 

Vuorovaikeutus ry 
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