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PUHEENJOHTAJAN tervehdys

O

jaan etsiessään ratkaisuja kotimaisen maatalouden haasteisiin. Työkokemustanne ennen valmistumista on edistämässä myös osuuskuntamme Tähkä, joka työllistää
maatalousylioppilaita lyhyisiin, mutta palkallisiin työsuhteisiin.
Kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus vaikuttaa
monen viljelijän näkökulmasta tällä hetkellä erittäin epävarmalta. Totuus on, että maailman kasvava sekä vaurastuva väestö tarvitsee ja vaatii jatkuvasti lisää korkealaatuisia elintarvikkeita. Me (tulevat) suomalaiset ruoantuotannon ammattilaiset olemme pitkään osanneet tuottaa
laadukasta elintarvikkeiden raaka-ainetta ja tahdomme
tuotannon jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen jatkumiseksi tarvitsemme teitä, tulevaisuuden
osaajia, jatkamaan siitä mihin meidän innovatiivisuutemme ehtyy, jotta meitä maatalousylioppilaita olisi vielä
seuraavankin 110 vuoden päästä.

nnittelut Suomen parhaan opiskelupaikan vastaanottamisesta!
Olitpa kotoisin pieneltä marjatilalta Karjalasta, jäätävän kokoiselta sikatilalta Pohjanmaalta tai ainut kokemuksesi kotimaiseen ruoantuotantoon on ollut toistaiseksi ollut kylän viljelijän savestama mökkitie keväisin
ja syksyisin, tervetuloa Viikkiin!
Olet saattanut miettiä hakiessasi opiskelemaan
maataloustieteitä Helsingin yliopistoon seuraavanlaisesti: Uskallankohan minä täältä keskeltä-ei-mitään lähteä
sinne suureen cityyn? Lukion penkin lisäksi olen kuluttanut aikaani lähinnä traktorin ratissa, kolan varressa tai
”ässän” nurkalla. Stadissa luultavasti paikalliset vain vastustavat maataloutta jo periaatteesta, istuvat pitkät päivät jenkkikahvilassa ja lynkkaavat kun en osaa käyttää
julkisia liikennemuotoja. Kaikki ystäväni jäävät kauas
maakuntiin opiskelemaan päästyään paikalliseen ammattikorkeakouluun tai he ovat jo työllistyneet valittuaan
ammattikoulun peruskoulun jälkeen. Poika/tyttöystäväni
on myös ystävieni kanssa samalla linjalla ja haluaisi minun lähtevän opiskelemaan korkeintaan seuraavaan suurempaan kaupunkiin.
Jokseenkin tämän kaltaisin ajatuksin lähdin itsekin
aikoinaan pienestä hämäläisestä maalaiskylästä kohti
Helsinkiä. Sain pian kuitenkin huomata, että avoin mieli
ja reipas asenne ovat erityisen kovaa valuuttaa nopeaan
kotiutumiseen Viikkiin ja Helsinkiin ylipäänsä, ja että
kaikki ennakkoluuloni kohti Helsinkiä ja opiskelua siellä
olivat täysin turhia. Omat ennakkoluulot, olivat ne millaisia tahansa, ovat täysin luonnollisia ja niitä on kaikilla
suunnatessa kohti uutta seikkailua. Kuitenkin muiden
mielipiteitä kuunnellessa kannattaa tiedostaa, että elät
elämääsi itsellesi etkä muita varten.

Toivottavasti näemme orientoivalla viikolla!

Jaakko Haarala
Johtokunnan puheenjohtaja

”Uskallankohan minä täältä keskeltä-eimitään lähteä sinne suureen cityyn?”
Viikki on oivallinen paikka kenelle tahansa, jonka
tulevaisuuden kuviot ovat vielä avoinna. Agronomin koulutus nimittäin avaa mahdollisuudet lukemattomiin eri
työpaikkoihin. Luento-, kenttä- ja laboratoriokursseilla
luot pohjan omalle osaamisellesi aluksi yhteisissä perusopinnoissa, joissa opittuja asioita syvennätte lukuisissa
ravintola Ladonlukon kahvipöytäkeskusteluissa. Oman
tulevan alasi osaamista vahvistetaan projektityö- ja harjoittelukursseilla, joissa pääsee haastamaan omia taito-
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FUKSIVASTAAVAN tervehdys

O

ta hyvä asento, vedä keuhkot täyteen ilmaa, sulje
silmäsi ja puhalla ilma rauhallisesti ulos. Nosta oikea kätesi vasemman hartian päälle ja taputa kolmesti.
Sano ääneen tavallasi: ”Hyvä minä. Minä tein sen.”
Me kaikki muutkin sampsalaiset teimme sen. Nyt
oli sinun vuorosi päästä maatalousylioppilaiden joukkoon, osaksi yli 110-vuotiasta jatkumoa. Onnittelen sinua
suurella lämmöllä!

sa paikassa kuin vain mahdollista. Tätä en ole katunut.
Olen saanut käytännön kokemuksen, mitkä tapahtumat
miellyttävät eniten ja mihin on pakko päästä seuraavina
vuosina uudestaan. Ystäväpiiri kasvaa huomaamatta ja
opiskelustakin tulee mielekkäämpää kun kaverit haluavat
kysymättäkin auttaa vaikeissa kouluhommissa. En näe
tätä kovin negatiivisena asiana. Toivottavasti et sinäkään.

”Sinulle on heitetty pallo ja se on nyt käsissäsi.”

Olemme yrittäneet koota näiden kansien väliin kaiken
mitä sinun tarvitsee fuksina nyt tietää. Jos tulee ihan mitä tahansa kysyttävää, laita sähköpostia tai pistä wapissa
viestiä joko minulle tai muille tuutoreille.
Nyt alkaa yksi elämäsi kultaisimmista ajoista.
Muista pitää jalat mullassa ja paskassa, mutta pääsi pilvissä!

Tuleva vuosi tulee olemaan ikimuistoinen. Tulet
tutustumaan suureen määrään uusia, hienoja ihmisiä, ja
samalla valtaosan paikkakunta, elämäntyyli ja harrastukset hakevat uuden muodon. Tätä ei kuitenkaan pidä säikähtää, päinvastoin. Teille aukeavat elämän uudet ovet,
mutta vain jos olette itse aukaisemassa niitä. Muut eivät
sitä voi puolestasi tehdä.
Yliopistossa olet oman opiskelusi herra. Omalle
vastuullesi jää, saatko pidettyä Kelan tyytyväisenä opintopisteilläsi, vai kierrätkö tapahtumat ja bileet rakot varpaissa luoden uusia tärkeitä ihmisverkostoja ympärillesi
ja hankkien mitä erilaisempia elämänkokemuksia. Sinulle
on heitetty pallo ja se on nyt käsissäsi.
Itse olen heitellyt palloa paikasta toiseen, minkä
kalenteri vain on antanut myöten. Fuksivuoteni tavoitteena on ollut olla ennakkoluulottomasti niin mones-

Jani Grönlund
Fuksivastaava
Yksi tuutoreistasi
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Sanastoa uudelle maatalousylioppilaalle
Ainejärjestö = yhdistys, joka koostuu saman alan opiskelijoista. Tavoitteena ajaa jäsenten etuja sekä järjestää toimintaa.
Akateeminen vartti = luennot alkavat 15 minuuttia yli tasan. Tämä helpottaa (?) luennoille ehtimistä kummasti, ainakin aluksi.
Appro = Kierrä keskimäärin kymmenessä baarissa ja saa pieni haalarimerkki. Kuitenkin sen arvoista.
B-grundi = Latiksen B-talon, (tyttötalon) kellarikerroksessa sijaitseva hengailutila. Netflix and chill. Sijainti ei liene sattumaa.
C-grundi = Latiksen C-talon kellari, missä järjestetään Viikin parhaat bileet!
Haalarimerkki = rakas muisto ihanasta tapahtumasta tai sieluton netistä tilattu kangaslärpäke, joka koristaa elämää nähnyttä
haalariasi.
Kasvi = Kasvituotantotieteen opiskelija, jonkinasteinen hiippari joka tykkää kasveista. (?)
Kelli = Kotieläintieteen opiskelija, eläinrakas höppänä.
Latis = Latokartanon ylioppilaskylä. Monien sampsalaisten ja lipidien (elintarviketieteilijöiden) koti aivan kampuksen kupeessa.

M-A:lainen = Markkina-Agraari, eli maatalousekonomian opiskelija. On nähty luennollakin puku päällä.
Maatiainen = Sampsalaisten oma juorulehti. Ei liene selvyyttä onko tämän lehden sivuille päätyminen hyvää vai huonoa julkisuutta.
Monari = monitoimitalo jossa sijaitsevat liikuntahalli, kuntosali, kokoustilat ja pieni kahvio anniskelu-oikeuksin. Sijaitsee Latokylän kupeessa.
Sampsa ry = Maatalousylioppilaiden, eli myös sinun tuleva rakas ainejärjestösi.

Sampsa-lehti = Sampsan oma, virallisempi lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja pitelet juuri yhtä sen numeroa kätösissäsi. Painetun lehden lisäksi löydät Sampsa-lehdet myös verkosta Sampsa ry:n nettisivuilta.
Sampsan toimisto = sijaitsee Latokylän C-talon kellarissa, aivan C-grundin vieressä.
Sitsit = akateeminen pöytäjuhla, missä lauletaan paljon, syödään hyvin ja nautitaan palan painikkeeksi riittävästi virvokkeita.
T-A:lainen = Tekniikka-Agraari, agroteknologian opiskelija, jonkin asteen konenörtti.
YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
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How to survive in Viikki:

Startter päk
Asuminen
Viikissä asujille Latiksen tai HOAS:n asunnot ovat niitä todennäköisimpiä vaihtoehtoja. Näiden lisäksi monella osakunnalla on
vuokra-asuntoja. Linkit löydät linkkivinkeistä.

Tapahtumat
Opiskelu vaatii vastapainokseen jotakin mukavaa tekemistä. Viikissä on tarjolla tapahtumaa joka lähtöön. Täällä urheillaan yhteisillä urheiluvuoroilla, yleensä Monarilla. Ja uskokaa pois, nämä eivät ole mitään teknistä taituruutta vaativia vakavia urheilusuorituksia, vaan rennolla otteella höntsäilyä.
Bileitä on Viikissä, sekä Viikin ulkopuolella ihan jokaiselle mieluisalla teemalla, melkein jokaiselle viikonpäivälle.
Jos bilettäminen ei ole se oma juttu, ei hätää toimintaa on tarjolla holittomanakin. Leivontailtamia, työelämäiltoja, peli-iltoja,
leffailtoja yms. Ota rohkeasti selvää eri tahojen tarjonnasta. Viikistä ja Helsingistä löytyy varmasti juuri sinulle sopivia tapahtumia olemattoman matalalla kynnyksellä.

Hengissä selviäminen
Kampusalueelta löytyy useita opiskelijaravintoloita, joiden ruokalistoilta löytää joka päivälle sopivat murkinat. Opiskelijahinta
on 2,60e. Kävelymatkan sisältä löytyvät Prisma, Alepa ja K-Supermarket. Prisman vierestä löydät kätevästi myös Alkon ja Apteekin.

Liikenneyhteydet
www.reittiopas.fi on kaveri, kun etsii bussiyhteyksiä Viikkiin. Viikin kampus sijaitsee aivan Lahden väylän kupeessa ja tien varresta löytyy pysäkki niin pikavuoroille, seutubusseille kuin halpabusseillekkin.

Ekskursiot
Sampsalaiset ovat ahkeria reissaajia. Joka vuosi tehdään yhteen Suomen maakunnista monipäiväinen maakuntamatka. Alakerhot ovat myös ahkeria matkustajia, kannattaa pitää korvat auki myös niiden tarjonnasta. Ekskursio laitetaan kasaan pienelläkin
porukalla aina kun jotakin jännittävää tapahtuu. Sampsalaisista saa aina kaverin navetan avajaisiin, messuille tai yritysvierailuille kiinnostaviin kohteisiin. Joka vuosi kilpaillaan enemmän tai vähemmän tosissaan pohjoismaisia maatalousyliopistoja vastaan
eri urheilumuodoissa PM-kisoissa. Nyt syyskuussa 2018 kisat ovat Viikissä. Luvassa on ankaraa menoa ja rajuja bileitä!

Verkostoituminen
Tämä on hittitermi nykyajan opiskelija- ja työelämässä. Suosio ei ole tuulesta temmattu. On paljon mukavampaa kipaista syömässä laitoksella, kun aina joku tuttu kasvo tulee vastaan. Toki verkostoituminen voi johtaa pitkiin päiviin yliopistolla, kun aina
jää suustansa kiinni kavereiden kanssa. Tämä on, uskokaa pois, eduksi myöhemmin. Viikki on ainoa paikka Suomessa, missä
koulutetaan yliopistotason maatalouden ammattilaisia. Tällä kampuksella pyörivistä ihmisistä suuri osa tulee vastaan työelämässä työkavereina ja yhteistyökumppaneina.
Verkostoituminen on täällä helppoa. Tapahtumia on niin paljon, ettei kaikissa ehdi käymään. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan tapahtumiin heti orientoivalta viikolta lähtien. Viikin yhteisössä on tilaa jokaiselle ja vanhemmat opiskelijat ottavat teidät
fuksit lämmöllä osaksi yhteisöä. Maailma ei kuitenkaan lopu Viikkiin, vaan menoa on myös oman ainejärjestön ja kampuksen
ulkopuolella. Lähde rohkeasti mukaan myös muiden ainejärjestöjen toimintaan. Älä pelkää tarttua elämässäsi haasteisiin, vaan
hyödynnä jokainen tilaisuutesi. Poikkitieteellinen verkostoituminen on tulevaisuuden salainen ase!
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SAMPSA ja alakerhot HYY:n organisaatiossa
”Sampsa ry on maatalousylioppilaiden aktiivinen ainejärjestö, joka aktivoi jäseniään
monipuolisella toiminnalla.”

M

ikä ihmeen ainejärjestö? Mikä on Sampsa? Onko
ainejärjestö sama kun yliopisto? Vetääkö tätä
ohjelmaa joku professoreista? Ei, Ei ja Ei. Ainejärjestö on
opiskelijoista muodostuva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tehtävänä on ajaa opiskelijajäsentensä etuja ja
tarjota tekemistä tylsiin iltoihin. Ainejärjestö on juurikin
jäseniensä näköinen. Sinäkin voit kuulua ainejärjestöön,
vaikka useampaankin.
Sampsa ry on maatalousylioppilaiden aktiivinen
ainejärjestö, joka aktivoi jäseniään monipuolisella toiminnalla. Yhdistys muistuttaa toiminnallaan lukion oppilaskuntaa, mutta on kokonaisuudessaan paljon virallisempi sekä vaikutusvaltaisempi. Järjestöä pyörittää ja

hallinnoi aivan tavallisista opiskelijoista muodostunut
johtokunta. Järjestötoimintaan on helppoa lähteä mukaan, kynnys on matala ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Ainejärjestöjen kirjo on yliopistopiireissä mittava. Pelkästään meidän kotoisella Sampsallamme on neljä
alakerhoa, joiden esittelyt löydät tästä lehdestä. Koko
Helsingin yliopiston laajuudella järjestöjä ja alakerhoja
on varmasti satoja, mutta teille arvoisat fuksit riittää näin
ensihätään alla oleva kaavio. Myöhemmät opiskeluvuodet voi sitten käyttää niiden loppujen järjestöjen opetteluun, jos ei aika muuten kulu.
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on
kattojärjestö, jonka alle kuuluu kaikki muut ainejärjestöt.
MMYL eli Maatalous- metsäylioppilaiden liitto on maatalous- ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöjen
katto-organisaatio. Seuraavana porrasta alaspäin onkin
jo Sampsa ja sen alakerhot. Alla oleva himmeli havainnollistaa tätä.
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MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen haalarit
-näitä näet Viikissä
Sampsa ry (maataloustiede) – vihreät haalarit
Helix ry (biokemia sekä solu- ja molekyylibiologia) – mustat haalarit
Agro-Forst (ruotsinkieliset maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat) – vihreät haalarit
Lipidi ry (elintarviketietiede) – turkoosit haalarit
Metsäylioppilaat ry (metsätiede) – punaiset haalarit
Myy ry (ympäristötiede) – tummanvihreät haalarit
Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede) – violetit haalarit
Vita ry / Viikin taloustieteilijät (elintarvike-ekonomia) – tummansiniset haalarit
Voluntas ry (markkinointi) – mustat haalarit
Viri Lactis ry (entinen meijerialan opiskelijoiden ainejärjestö) – Lipidin haalarit (turkoosit)
Vuorovaikeutus (VV) ry (ympäristö- ja luonnonvaraekonomia) – tummanvihreät haalarit
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Ihanat tuutorinne
Lauri
Tervehdys fuksi! Aivan alkuun onnittelut opiskelupaikasta, et varmasti tule katumaan, että päädyit
tänne! Olen Lauri Arkkola, syksystä alkaen toisen vuoden Agroteknologian opiskelija. Kotoisin olen
Isostakyröstä Etelä-Pohjanmaalta, josta kotoani löytyy viljatila. Sieltä se kiinnostus maatalousteen
lähti, joten päädyin hakemaan Viikkiin. Täällä Viikissä on parasta sampsalaisten me-henki, sekä
muutenkin samanhenkiset ihmiset. Viikissä asustelen Latokylässä, josta suosittelen ehdottomasti
hakemaan asuntoa. Vaikka kymmenen hengen solu vaikuttaa aluksi suurelta, täälläkin on hyvä yhteishenki, lisäksi tapahtumat ja kampus ovat lähellä. Minulta saa rohkeasti tulla kysymään, jos opiskelu- tai asumisasiat ihmetyttävät. Nähdään orientoivalla viikolla!

Eerika
Täällä huutelee tuutorinne Eerika, joka kuuluu kaupunkilaisvähemmistöön täällä sampsalaisten
piirissä! Tämä ei tosin ole tuottanut ongelmaa, koska yhteishenki täällä Viikissä on aivan huippua!
Tilataustaa minulla ei ole, ainakaan tässä sukupolvessa, mutta oma kiinnostus alaa kohtaan innosti
minua hakemaan tänne opiskelemaan enkä ole päätöstäni katunut! Syntyjäni olen Vihdistä, mutta
elämää on tullut elettyä Espoossa, Ypäjällä, Englannissa ja tätä nykyä Helsingissä.
Sanoin haettuani opiskelemaan, että jos paikan saan en ikinä muuttaisi Viikkiin asumaan,
mutta kuinkas kävikään. Viikki, Sampsa ja opiskelijaelämä veivät täysin mukanaan ja asun tätä nykyä ryömimismatkan päässä rakkaalta c-grundilta ja eksyin vielä ainejärjestön johtikseenkin!
Jos tulee kysyttävää, kysykää! Teitä varten me olemme täällä. Ja jos minulta kysytään niin:
Luotettavampaa ihmistä, kuin sampsalainen, saa etsiä, oli kyseessä sitten esseen läpilukeminen tai
kotiin kantaminen!

Johan
Moikka! Onnittelut opiskelupaikasta uramahdollisuuksiltaan monipuoliselle alalle! Olen Johan
Simola, 22-vuotias maatalousekonomian opiskelija. Lähtöisin olen Kanta-Hämeestä, Tammelasta.
Nykyisin asun Latokartanon ylioppilaskylässä aivan Viikin kampuksen kupeessa. Voin suositella
samaa asuinpaikkaa myös teillekin, sillä sieltä löytyy paljon saman alan opiskelijoita ja ympäristö
on lämmin ja yhteisöllinen. Vapaa-aika minulla kuluu urheilun ja kavereiden kanssa hengailun
merkeissä. Tulen toimimaan teidän oppaananne fuksiviikolla, ohjaten opiskelun ja verkostoitumisen saloihin. Odotan jo innolla uusien opiskelijoiden tapaamista. Nähdään syksyllä!

Esa-Matti
Morjesta vaan fuksit! Olen Välimaan Esa-Matti, toisen vuoden agroteknologian opiskelija.
Isoa kirkkoa lähdin valloittamaan sikatilalta pienestä maalaiskunnasta Punkalaitumelta, joka
sijaitsee Etelä-Pirkanmaalla. Kipinä maataloutta ja teknologiaa kohtaan syttyi heti jo pienenä, kun pääsi traktorin rattiin ja vähän töitä tekemään pellolle. Helsingissä majailen Latokartanon ylioppilaskylässä, tunnetummin ”Latiksessa”. Ensimmäisen opiskeluvuoteni täällä
viettäneenä, en voi muuta kuin suositella teitä fukseja hakemaan tänne asumaan. Kampus
sekä suurin osa tapahtumista ovat aivan vieressä ja suosittelenkin teille osallistumaan kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin mitä on tarjolla. Mikäli teille herää mitään kysymyksiä, niin
kysykää rohkeasti, esa-matti.valimaa@helsinki.fi lupaan vastata parhaani mukaan. Lopuksi
toivotankin teidät tervetulleiksi Viikkiin, olette tehneet mainion valinnan hakiessanne opiskelemaan maataloustiedettä!
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Tero
Hei, olen Tero Nurmi, kolmannen vuoden kasvintuotannon opiskelija ja Akateemisten kasvintuottajien
taloudenhoitaja vuonna 2018. Tulen Pirkanmaalta Vammalasta (nykyisin Sastamala), jossa vanhempani
kasvattavat lihakarjaa ja rotukaneja, jotka ovat äidin pieni harrastuksen kohde. Vapaa-aikana tulee
liikuttua luonnossa juosten ja kävellen, mutta lähellä sydäntä on myös ruoanlaitto ja tietysti siitä nauttiminen. Jos asuntopaikkaa mietitte suosittelen Latokartanon ylioppilaskylää, jossa itsekin asun. Soluasumista ei kannata pelätä, koska Latiksen solut ovat täynnä mahtavaa porukka, joihin on helppo luoda
verkostoja. Tulkaa rohkeasti kyselemään epäselvistä asioista niin pyrin vastaamaan taitoni mukaan
teille.

Sofia
Moi! Olen Sofia Simula ja aloittelen toista opiskeluvuottani maataloustieteissä. Olen kotoisin
Varsinais-Suomesta Laitilasta, jossa kotitilallamme tuotetaan kananmunia ja viljellään viljan
lisäksi muun muassa perunaa ja sipulia. Viikkiin muuttaminen jännitti alkuun, mutta nopeasti
Latis ja d-talo alkoivat tuntua hyvin kotoisilta loistavan ilmapiirinsä ja hauskojen kämppisten
ansiosta.
Kämppisten lisäksi Viikistä on mahdollisuus löytää samanhenkisiä kavereita ympäri
Suomen ja mielestäni se onnistuu parhaiten osallistumalla aktiivisesti yhteisiin juttuihin, kuten ainejärjestötoimntaan ja bileisiin. Siksipä odotetaankin tapaavamme teitä fukseja niin
kampuksella kuin bileissäkin! Tulkaa jutulle tai kyselemään mitä tahansa, kokemuksesta tiedän että uuteen kaupunkiin muuttaminen ja yliopiston aloittaminen saattavat aiheuttaa päänvaivaa..
Nähdään!

Marikki
Moikka! Ensinnäkin onnittelut koulupaikasta ja tervetuloa osaksi huippujoukkoa. Täällä kirjoittelee
Marikki, Sampsan pohjoisen vahvistus Oulusta. Olen toisen vuoden opiskelija eikä tilataustaa löydy pätkääkään ja itseasiassa lehmänkin olin nähnyt ennen Viikkin tuloa vain kerran lähietäisyydeltä. Ei siis huolta, jos on kaupunkilainen eikä suuntautumisesta ole tietoakaan (kuten alle kirjoittaneelta). Täällä pärjää kyllä kaikenlaisilla taustoilla ja kaikki otetaan ilolla vastaan. Viikki, Sampsa ja
Latis vei mukanaan ja helmikuussa löysinkin itseni asumasta sekasolusta yksiöni sijaan. Täällä olen
viihtynyt enkä pois vaihtais. Kysykää aina, jos on kysyttävää ja nähdään syksyllä!

Heikki
Hellurei! Sampsalaiset palaavat kesälaitumilta aloittamaan uutta lukuvuotta ja tämä myös tarkoittaa sitä, että te uudet fuksit astutte mukaan kuvioihin. Meikäläinen on teidän rempseä Varsinais-Suomalainen tuutori Pöytyältä, kuka pelailee kesäisin pesäpalloa. Meikäläisen kanssa voi
tulla aina pölisemään jonninjoutavia ja vastaan myös samalla teidän fuksien kiperiin kysymyksiin. Eli jos näette pitkän sampsalaisen pojan huojuvan koulun käytäviä pitkin ja jokin asia mietityttää teitä, niin tulkaa nykäisemään hihasta. Voidaan myös vaihtaa kiperien kysymyksien lomassa kuulumiset. T: Heikki ”Huoju” Rasilainen.

Jani
Terve vaa uuestaa! Miä oon elävä esimerkki siitä, että savolaenennii seleviää pikitiempiässä. Pienen
aivotyöskentelyn se kyllä aluksi vaati. Mutta onneksi otin härkää sarvista ja suuntasin Viikkiin. Tuskin
tulet sinäkään päätöstäsi katumaan. Tulet törmäämään sellaiseen ihmisjoukkoon, jota monella kampuksella ei ole. Suurin osa meistä on maalta kotoisin ja sinne takaisin menossa. Varaudu tutustumaan ihaniin ihmisiin ja luomaan ikäsi kestäviä ihmissuhteita. Välillä kyllä koulustressi tulee painamaan sinut rytinällä maanrakoon, mutta ystävät tulevat pelastamaan. Et tule jäämään yksin, jos vain
saat suusi auki. Sen takia me tuutoritkin olemme.
Ja niin. Meekäläene omm Mikkelim’miehiä ja marjatilalta kotosi. Sampsan toiminnan lisäks
oon sotkeutunu AKT:n hommii. Nyt lähtee 2. vuos käyntii. Örf. (jani.gronlund@helsinki.fi)

13

M

eillä kasvituotannon opiskelijoilla on oma kerho,
joka tunnetaan lyhenteellä AKT eli Akateemiset
kasvintuottajat. Kerhomme on Sampsa ry:n yksi alakerhoista.
AKT ei ole vain kasveille, vaan kaikille kerhon toiminnasta kiinnostuneille. Pääasiassa jäsenet ovat kuitenkin kasvintuotannon tai muiden maataloustieteiden opiskelijoita. Joillakin on marjoja, joillakin lehmiä. Osa kannattaa luomua, osa on vegaaneja ja osa perinteisiä
maanviljelijöitä. Meitä on siis ihan joka junaan, joten sekaan vaan!
AKT on kerho, joka järjestää peli-iltoja, ekskursioita, yritysvierailuja, bileitä, oluen maistelua - kaikkea, mitä jäsenet haluavat. Huhtikuussa teimme ekskursion Berliiniin ja Hollantiin. Aiemmin olemme olleet mm. Ahvenanmaalla ja Virossa tutustumassa erilaisiin panimoihin,
omena- ja valkosipulitilaan.

kysellä tenttitärppejä tai vinkkejä kursseista. Meillä on
myös vanhoja tenttikysymyksiä kerättynä tenttikansioon.
Näistä on ollut apua, sillä jotkin proffat eivät vaihda
tenttiä!
Puuhikselle ovat kaikki tervetulleita yksin tai kavereiden kanssa. Ei tarvitse jännittää, tunteeko ketään –
siellähän voi tutustua!

AKT:n puheenjohtaja
Birita Ojala
Puh. 0503398356

”AKT ei ole vain kasveille, vaan kaikille kerhon toiminnasta kiinnostuneille.”
Meillä on oma, erittäin tilava kerhohuone, missä
voi ottaa päikkärit sohvalla, juoda kahvia, kasvattaa kasveja, tehdä kouluhommia tai vain hengata muiden opiskelijoiden kanssa. Puuhis on siitä loistava paikka, että
siellä on eri vuosikurssien opiskelijoita, jolloin heiltä voi
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Instagram akateemisetkasvintuottajat
Facebook Akateemiset Kasvintuottajat

H

eipähei kaikille uusille fukseille! Tekniikka-Agraarit
eli kavereiden kesken T-A on yksi maataloustieteiden alakerhoista. Yhdistämme joukkoomme kaikki agroteknologian opiskelijat, sekä muut teknologiasta kiinnostuneet opiskelijat.

semman verkostoitumisen, kuten kärrysauna sekä AKK:n
kanssa yhteinen kerhohuone. Myös talven pimeimpinä
ja synkimpinä hetkinä T-A pitää kipinää yllä järjestämällä
muun muassa pikkujouluristeilyn sekä haalarisitsit!
Onnittelut vielä parhaasta mahdollisesta opiskelupaikasta ja tervetuloa joukkoomme!

”Tekniikka-Agraareilla on myös täydellisyyttä hipovat puitteet, jotka mahdollistavat entistä perinpohjaisemman verkostoitumisen”
Jottei opiskeluiden loppumaton taakka painaisi T-A:n puheenjohtaja
liikaa harteilla järjestävät T-A:laiset tapahtumia joissa
pääset tutustumaan alan vaikuttajiin sekä uusimpiin kekKonsta Sarvela
sintöihin. Kaupanpäälle tutustut myös muihin alan opiskelijoihin. Kerhon kokoukset järjestetään alaan liittyvien
konsta.sarvela@helsinki.fi
yritysten tiloissa. Kokoustamisen lisäksi luvassa on virkistäytymisiltoja, yritysvierailuita sekä matkoja toimialan
tapahtumiin niin suomessa kuin ulkomaillakin.
Tekniikka-Agraareilla on myös täydellisyyttä hipovat puitteet, jotka mahdollistavat entistä perinpohjai-
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Heipähei uusi maataloustieteiden fuksi!

A

kateeminen Karjakerho on yksi Sampsa ry:n alakerhoista, ja sen toiminnan pääpaino on niin tuotantokuin harraste-eläimissäkin. AKK:n jäseniä ovat kotieläintieteen opiskelijat sekä muut eläimistä kiinnostuneet
maataloustieteiden opiskelijat. Kaikki halukkaat Sampsalaiset voivat siis liittyä AKK:n jäseniksi!
Oletko miettinyt, minkälaista on hevosten pito
aktiivitallissa tai minkälaista on olla broilerkasvattaja?
Vai kiinnostaako sinua kenties eläinten koulutus? Kerhomme toiminta on täysin jäsentemme näköistä. Liittymällä jäseneksi voit vaikuttaa toimintaamme! Kerhon
johtokunta pyrkii parhaansa mukaan järjestämään jäsenilleen monipuolista ja toiveiden mukaista eläimiin liittyvää toimintaa.

AKK järjestää myös joka kevät Laidunkauden avajaiset eli Laitsarit, Viikin legendaarisimmat latobileet.
Näitä bileitä suunnittelemaan ja toteuttamaan kerätään
huvitoimikunta minkä vuoksi kannattaa olla kuulolla alkuvuodesta!

”Vappuna huolehdimme yhdessä siitä, että
Mannerheimin hevonen saa jälleen heiniä.”
Tämän lisäksi AKK:n toimintaan kuuluu paljon
muutakin. Jäsenillä on ollut Agility-vuoroja sekä on järjestetty ratsastusretkiä. Erilaisissa rastitapahtumissa
voitte tavata meitä johtislaisia esimerkiksi lypsyn tai
muun mukavan parissa! Vappuna huolehdimme yhdessä
siitä, että Mannerheimin hevonen saa jälleen heiniä. Tulkaa siis seuraamaan, kuinka heinäpaali taas ensi vappuna
saadaan Käthylle, ja säilyykö paali taaskaan ehjänä.
Koska kaiken tämän toiminnan lisäksi täytyy myös
opiskella, on parasta suunnata Kertsille. AKK:n ja TA:n
yhteinen kerhohuone sijaitsee koetilaa vastapäätä sijaitsevassa maataloustieteiden rakennuksessa. Fukseilla ei
perinteisesti ole siellä vielä paljoa luentoja, mutta kannattaa siitä huolimatta tulla hengaamaan 3. kerroksesta
löytyvälle kertsille. Sieltä löytyy muun muassa kahvia,
välipalaa, lehtiä, tietokoneita ja henkistä tukea, sekä mikä tärkeintä, tenttitärppikansio. Sitä kannattaa vilkaista,
jos mietityttää. mitä tenteissä on aikaisempina vuosina
kysytty.
Nähdään Viikissä! Saa tulla nykäisemään hihasta
tai laittaa viestiä, jos jokin asia jäi mietityttämään! Käy
tutustumassa
myös
nettisivuihimme:
http://
www.helsinki.fi/jarj/karjakerho/index.html. Sieltä löytyvät muun muassa ohjeet sähköpostilistallemme liittymisestä sekä tietoa tulevista tapahtumista.
AKK löytyy myös Facebookista: Akateeminen karjakerho
ja Instagramista: akateeminen_karjakerho

Yleiskokousten yhteydessä tehtävät yritysvierailut
ovat vakiintuneet osaksi perinteistä vuosittaista toimintaamme. Viime vuosien vierailupaikkoja ovat olleet esimerkiksi poliisihevosten tallit, Faba, Paimion teurastamo
ja NHK-keskus. Käytännössä kokouspaikaksi voidaan kysellä mitä vain alan yritystä kohtuu läheltä Viikkiä. Lisäksi
joka vuosi järjestetään kevät- ja syysretket, joiden vierailukohteina ovat esimerkiksi erilaiset alaan liittyvät yritykTerveisin,
set, järjestöt ja maatilat. Syysretki on perinteisesti ollut
muutaman päivän mittainen ja joinakin vuosina jopa ulHilkka Koskikallio,
komaille on suunnattu. Tänä vuonna syysretken kohteekAKK pj 2018
si on suunniteltu Pohjois-Suomea!
hilkka.koskikallio@helsinki.fi
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H

ellurei ja hellät tunteet! Ihan ensimmäiseksi rutkasti
onnea loistavasta opiskelupaikasta ja uravalinnasta.
Me tulevat opiskelijakollegasi odotamme teitä uusia
fukseja joukkoomme kuin kuuta nousevaa. MarkkinaAgraarit, kansankielellä M-A, on maatalousekonomian
pääaineopiskelijoiden ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kerho. Jos siis tunnet paloa maatalouspolitiikkaan,
maatalouden liiketalouteen tai maaseutuyrittäjyyteen,
olet sydämellisesti tervetullut joukkoomme. MarkkinaAgraarit on Sampsan alakerhoista vanhin: se perustettiin
vuonna 1959 opiskelijoiden yhdyssiteeksi ja etuuksien
vaalijaksi. Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna kerhomme
täyttää huimat 60 vuotta ja sitä tullaan juhlimaan isosti!
Jotta kenenkään opiskelijaelämä ei kävisi liian tylsäksi, järjestämme ison liudan tapahtumia ympäri vuoden. Syyslukukauden alussa toivotamme fuksit tervetulleiksi yhteisessä alakerhoillassa. Tapahtumat jatkuvat
suursuosion saaneiden sikajuhlien merkeissä, joissa on
loistava tilaisuus tutustua sekä uusiin että vanhempiin
opiskelijoihin (ja saada samalla kaikki vinkit opintoja varten). Järjestämme myös maatalouspoliittisen tupaillan,
jossa käydään asiantuntijoiden siivittämänä keskustelua
ajankohtaisista maatalouden kysymyksistä. Syyslukukausi
huipentuu vaalikokoukseen, jossa valitaan kerhon johtokunta tulevalle vuodelle. Johtokunnassa toimiminen antaa mahdollisuuden vaikuttaa kerhon asioihin ja samalla
kultaakin kalliimmat ihmissuhdeverkostot laajenevat.
Tämän vuoden johtokunta koostuu täysin fukseista, joten
rohkeasti miettimään mikä virka sinua kiinnostaisi!
Kevätlukukausi saa alkusysäyksensä M-A:n kaudenavajaisbileistä, jotka ovat vuosittain kerhomme suurin ponnistus. Näissä ratkiriemukkaissa C-grundibileissä
on nähty useita viihdemaailman esiintyjiä aina Matti Ny-

käsestä Anssi Kelaan ja Stigiin. Bileet ovat talkoovoimin
järjestetyt ja jokainen käsipari on tervetullut mukaan!
Talkoot tarjoavat samalla oivan mahdollisuuden yhdessä
tekemiseen, mikä onkin korkeakouluelämän suola. Muut
tapahtumamme, kuten kokoukset alan yrityksissä, sitsit
sekä erilaiset retket tulevat varmasti tutuiksi. Ajoittain
retkemme suuntautuvat myös ulkomaille, kuten viime
vuonna Irlantiin (ja sen viskitislaamoihin) ja tänä keväänä
Brysselin EU-vierailun kautta Alankomaiden maisemiin
yhteistyössä Akateemisten Kasvintuottajien kanssa.

”Jotta kenenkään opiskelijaelämä ei kävisi
liian tylsäksi, järjestämme ison liudan tapahtumia ympäri vuoden.”
Monipuolista tekemistä siis piisaa eikä tylsyys pääse yllättämään. Toivottavasti myös sinä nautit tulevista
vuosistasi Viikissä, tutustut uusiin ihmisiin ja saat täällä
ollessasi unohtumattomia kokemuksia. Touhujamme voit
seurata Facebookissa (Markkina-Agraarit) sekä Instagramissa (markkina.agraarit). Jos jokin asia askarruttaa,
meidät
tavoittaa
sähköpostilla
majohtis@helsinki.fi.

Halataan kun tavataan!
Pia Peltonen
Markkina-Agraarien pj 2018
pia.k.peltonen@helsinki.fi
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Kampuskartta

1. INFO-keskus Korona, kirjastot, luentosalit Info 1+2
2. Biokeskus 1, (Mikrobiologia, Biotekniikka)
3. Biokeskus 2
4. Biokeskus 3
5. C-talo, Maataloustieteet
6. B -talo, Metsätieteiden talo, luentosalit B1-B7

7. A-talo, (Taloustieteet)
8. D -talo, (Kemia, Elintarvikekemia, Maaperä- ja ympäristötieteet)
9. EE -talo, (Eläinlääketiede, Elintarviketeknologia, Ravitsemustiede)
10. Viikin opetus- ja tutkimustila, (Agroteknologia, Kotieläintiede)
11. Yrityshautomot
12. Helsinki Think Company
13. Kasvihuoneet
14. F-talo
15. Evira
16. Latokartano-säätiön ylioppilaskylä, Latis
17. Silvica, Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö

Opiskelijaravintolat
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Latokartanon ylioppilaskylä

a.k.a.

Latis
Latis on yhteisö myös talojen välillä. Jos omasta
kerroksesta ei löydy elämää, toisista kerroksista tai naapuritaloista löytyy aina kaveri jonka kanssa vaihtaa päivän polttavat uutiset.

L

atokylän ylioppilaskylä siaitsee aivan Viikin kampuksen tuntumassa, kuten viereisestä kampuskartastakin
voit nähdä. Latiksessa eletään suurissa soluasunnoissa
tai perhetalojen yksiöissä ja kaksioissa. Täällä asuessa
seuraa ei tarvise kaukaa hakea: oma rauha on aina saatavilla omassa huoneessa, mutta oven avauksella löytyy
juttuseuraa ja opiskeluapua. C-talon alakerta (grundi)
jyskää aina vähän väliä siellä järjestettävien bileiden ansiLatiksessa tarvittavat palvelut ovat lähellä. Ruokaosta. Kyseessä on kiistattomasti Viikin kovin menomesta. kaupat (Prisma, Alepa, K-Market), Posti, Monari, liikuntareitit ja pikavuoropysäkit ovat kävelymatkan päässä. Bile”Bilepäivinä Alko palvelee iloisesti, samoin
päivinä Alko palvelee iloisesti, samoin kuin seuraavan
aamun apteekkitätikin. Pyykinpesu onnistuu helposti
kuin seuraavan aamun apteekkitätikin.”
yhteisellä pyykkituvalla ja sauna lämpiää useamman kerLatiksen soluasuntojen koko kuulostaa hurjalta, ran viikossa Latiksen yleisillä saunavuoroilla.
mutta oikeasti 10 henkeä samassa solussa on luksusta.
Kodin vanhemmat opiskelijat vastaavat mielen päällä Kuvia ja tietoa löytyy:
poltteleviin kysymyksiin niin opintoasioista kuin bilepehttps://www.latokartanonyokyla.fi/
rinteistäkin ja toisista fukseista saa aina kaverin henkiseksi tueksi kaikenlaisiin rientoihin. Täällä on fuksin
hyvä elää.
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Liikkuminen alkaa Viikissä
Teksti: Eeva Linnainmaa
Kuvat: Riku Leppänen

O

piskeluiden alku on uuden opettelua, löytämistä ja omaksumista.
Vanhoista hyvistä perinteistä ei kuitenkaan saa luopua, ja varsinkin itsestään on
pidettävä hyvä huoli. Mikä olisikaan parempi tapa pitää huolta itsestään kuin
urheilu meidän opiskelijoiden perustamalla Monitoimitalolla?
Viikin Monitoimitalo, tutummin
Monari, sijaitsee kampuksen välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa opiskelijahintaisia kuntosalikortteja sekä kentän sisäliikuntaa varten. Monarin vakiovuoroilta
löytyy myös esimerkiksi joogaa ja pilatesta, joille voi ilmoittautua aina kurssien
alkaessa.

”Monarin yläosassa on nykyisin myös viihtyisä aula”
Monari on rakennettu vuonna
1987, silloisten opiskelijoiden toimesta.
Opiskelijoilta puuttui tuolloin yhteinen
liikuntatila, ja esimerkiksi MMYL:n liikuntavuoroja pidettiin milloin missäkin: pääasiassa Malmilla ja Viikin koululla. Opiskelijat löivät viisaat päänsä ja ahkerat

kätensä yhteen, ja kasvoi haave omasta
liikuntatilasta. Vanhempi agronomi muistelee projektia seuraavasti:
”Monarin eteen tehtiin paljon
yhdessä: raivattiin tonttia, haettiin sponsoreita ja kerättiin rahaa. Rahaa tarvittiin
tuollaisen talon rakentamiseen paljon,
joten sitä yritettiinkin saada monin keinoin. Syksyllä keräsimme lahjoituksina
viljaa, jonka myimme, ja maatalousnäyttelyissä myytiin makkaraa. Eihän sitä
rahaa tuolla tavoin paljoa saanut, mutta
tuntuu että saimme tukea enemmän, kun
päättäjät ja poliitikot näkivät, että teimme asian eteen itse paljon. Monarin rakentaminen oli yhteinen ponnistus, jonka
valmistuminen lisäsi opiskelijoiden liikuntatoimintaa selvästi. Ja olihan se hauskaa ja opettavaista touhua.”
Nykyään Monitoimitaloa käyttävät opiskelijoiden lisäksi myös läheinen
ala-aste ja lukio, sekä eritaustaiset Viikin
alueen asukkaat, ikään ja lajiin katsomatta. Monarin yläosassa on nykyisin
myös viihtyisä aula, jossa voi seurata
joko salin pelejä, tai televisiosta kenties
ylemmän sarjan tapahtumia. Aulassa
olevasta kahviosta voi ostaa kahvia, pientä syötävää ja virvokkeita – alkoholilla tai
ilman.
Kuntosali on vasta remontoitu ja
koostuu kolmesta osasta. Toisella puolella on teline oman kehon painolla tehtäviä riipuntaharjoitteita varten, sekä
laitteita lihasvoimaa varten. Sieltä löytyvät myös juoksumatot ja kahvakuulat,
sekä tietenkin boxi. Parvelle on sijoitettu
kuntopyöriä ja soutulaitteita. Toisella
puolella on panostettu enemmän levy-
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painoharjoitteisiin, vaikkakin laitteita
löytyy myös sieltä. Tankoja on yhteensä
neljä smith-laitteen lisäksi, joten suurempikin porukka mahtuu treenaamaan kerralla.
Monarilla järjestetään erilaisia
pelivuoroja, kuten esimerkiksi MMYL:n
pelivuorot. Ohjelma vaihtelee vuoroittain, yleensä lajeina ovat sähly, futsal,
koripallo ja lentopallo. Vuorot ovat kaikille MMYL:n alaisuudessa opiskeleville
avoimia, ja ne järjestetään sunnuntaisin
ja maanantaisin kello 21-22 ja tiistaisin
17-18.
Monarin omien ohjattujen vuorojen lisäksi tiloissa voi hoitaa myös lihashuoltoa ammattihierojan ja saunojen
avustuksella.
Tule mukaan pelaamaan ja kuntoilemaan!

Opiskeluaikana töihin? Tahka auttaa!
Teksti: Eeva Linnainmaa

Tähkä – maatalousylioppilaiden osuuskunta on jäsentensä omistama yritys, jonka päätavoite on työllistää jäseniään alamme
yrityksiin.
”Haluamme toimia rajapintana yrityksen ja opiskelijan välillä ja auttaa heitä löytämään toisensa”, Mattias Anomaa, yksi
perustajajäsenistä toteaa. Jo opiskeluaikana alan yritykseen sisälle pääseminen on sekä opiskelijan että yrityksen etu.
”Opiskelija saa jalan yrityksen ovenväliin, sekä arvokasta työkokemusta. Yritys taas pääsee näkemään, minkälaisia ihmisiä
alalle opiskelee, sekä valitsemaan parhaat päältä”, Anomaa kertoo.
Opiskelijalle Tähkä tarjoaa aiheeltaan ja kestoltaan vaihtelevia työtehtäviä, palkan sekä erilaisia koulutuksia ja muita tilaisuuksia. Yritykselle Tähkä tarjoaa alan tulevaisuuden osaajan, ilman pitkällisiä rekrytointiprosesseja ja pitkäaikaista sitoutumista, siten, että yrityksen tehtäväksi jää ainoastaan laskun maksaminen.
Tähkä tarjoaa maatalousylioppilaille myös laskutuspalvelua, jolloin opiskelijan itse hankkima ja suorittama työ laskutetaan yritykseltä ja Tähkä vastaa palkanmaksusta.
Tähkän jäseneksi voi liittyä kuka tahansa maatalousalaa opiskeleva henkilö täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen. Kaavakkeita löytyy Tähkän nettisivuilta (tahkaosk.fi) sekä syksyllä tulevista fuksi-illoista. Tervetuloa mukaan toimintaan ja työllistymään!
Tässä muutamien työllistämiemme opiskelijoiden kokemuksia!
Käännöstyötä opiskelun ohessa

Messutyöntekijänä MTK:lla
Ximena ja Johan olivat viikonlopun ajan töissä
messuilla MTK:n ständillä. ”Työ oli oikein hauskaa,
eikä ollenkaan vaativaa. Saimme Tähkästä ja
MTK:sta hyvät opastukset tehtävään”, Ximena
kertoo. ”Parasta oli ihmisten kohtaaminen, jossa
sai kartuttaa omaa kokemusta esittelijänä”, Johan
sanoo. ”Tähkän kautta uuteen työtehtävään lähteminen oli helppoa”, hän jatkaa. ”Lähtisin ilman
muuta uudelleen”, Ximena sanoo.

Opintojen loppuvaiheessa oleva Jussi teki
Tähkän kautta käännöstyötä opintojen ohessa. Hän teki työn omalta asunnoltaan omalla
koneellaan, mitä pitää hyvänä ratkaisuna.
”Työssä parasta oli sen projektiluonne. Heti
alussa tiesi, kuinka paljon siihen kuluu aikaa,
eikä se sitonut käsiä viikkotolkulla.” Työn hän
kertoo sujuneen hyvin myös perusenglannilla.
”Sain kosketuspintaa siihen, mitä projektiluontoinen työ on. Myös englanninkielinen
maataloussanaston osaamiseni nousi uusiin
sfääreihin. Lähtisin työhön uudestaankin,” Jussi toteaa.

Keikkatöitä ja satunnaista palkanmaksua
Freelancer-toimittajana väliaikaisesti työskentelevä Tuomas on tyytyväinen Tähkän laskutuspalveluun. ”Koen säästäväni runsaasti sekä omaa että esimieheni aikaa, kun jätän
laskuttamisen Tähkän vastuulle”, hän toteaa. Laskutuspalvelun käyttämistä hän suosittelee kaikille, joiden työnkuva on keikkaluontoinen tai jotka eivät muusta syystä ole vakituisessa työsuhteessa. ”Laskutus on mielestäni erittäin sujuvaa. Tähkältä saa listan vaadittavista tiedoista, ja taloudenhoitaja hoitaa loput. Yritykseltäkään
ei vaadita kuin laskutustiedot ja
kuittaus, sen jälkeen heillä on
enää lasku maksettavanaan. En
oikeastaan näe syytä miksi
tuhlaisin omaa aikaani laskujen
kirjoittamisen opetteluun, Tähkän laskutuspalvelu on kohdallani ehdottomasti paras vaihtoehto!”
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Kesätöissä ProAgrialla
Amanda vietti kesänsä osa-aikaisena salaojateknikon apulaisena Loimaan ProAgrialla.
Lisäksi hän teki myös viljelytarkastuksia. ”Työ
oli juuri sopivaa kesätyötä. Sain siihen sopivasti opastusta, eikä työ ollut erityisen haastavaa.” Hän lisää kesän olleen opettavainen:
”Tutustuin laajasti alueen maatalouteen ja
opin työskentelemään erilaisten ihmisten
kanssa. Paperiasiat sujuivat hyvin Tähkän
kautta. Olen tyytyväinen, että otin työn vastaan ja lähtisin uudelleenkin.”
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Minun fuksivuoteni

F

uksivuoteni alkaa olla loppusuoralla. Monesti olen
havahtunut kotisohvaltani muistelemasta mitä kaikkea viimeisimmän vuoden aikana on tapahtunutkaan.
Taipaleeni Viikissä ei alkanut suoraan lukion penkiltä
päästyäni, vaan vietin hetken työelämässä ja kaksi vuotta
ammattikorkeakoulun puolella kätilöopintojen parissa.
Huomasin melko pian, ettei hoitoala tuntunut omalta ja
aloin miettiä uutta suuntaa elämälleni. Tuolloin vietin
runsaasti aikaa mieheni perheen maatilalla KantaHämeessä, josta orastava kiinnostukseni maataloustieteisiin saikin alkunsa. Annoin asian muhia päässäni noin
vuoden ja lopulta keväällä 2017 laitoin hakupaperit menemään. Kun kesäkuun lopulla sain tiedon sisäänpääsystäni, eivät onnenkyyneleet meinanneet loppua. Tämän
jälkeen alkoi paperien pyörittely, kuten opiskelupaikan
vastaanottaminen, läsnäolevaksi ilmoittautuminen ja
opintotukihakemuksen täyttäminen. Asunnon suhteen
olin onnekas, sillä asuin HOAS Viikin asunnossa jo kätilöopintojeni ajan. Koulumatkani siis lyheni 12 kilometristä
100 metriin.

”Parhaimmat kaverisuhteeni syntyivät huomaamattani jo ensimmäisenä päivänä, kun
lounastauolla joukko fukseja istahti kanssani
saman ruokapöydän ääreen juttelemaan.”
Orientoivan viikon alkaessa astelin kampukselle
vatsa täynnä perhosia. Ylimääräinen jännittäminen hälveni kuitenkin nopeasti, kun tuutorimme olivat helpottamassa ryhmähengen luomista ja toisiimme tutustumista.
Huippukivaa tekemistä oli järjestetty niin päiville kuin
illoillekin ja kynnys mennä juttelemaan muille oli tosi
matala. Parhaimmat kaverisuhteeni syntyivät huomaamattani jo ensimmäisenä päivänä, kun lounastauolla
joukko fukseja istahti kanssani saman ruokapöydän ääreen juttelemaan. Sama kööri on lukuvuoden lopulla
edelleen kasassa ja täytyy todeta, että naurusta ei ole

ollut puutetta! Orientoivan viikon aikana oli myös kiva
huomata, että olimme tulleet eri puolilta Suomea ja erilaisilla taustoilla opiskelemaan maataloutta: osalla oli
kotona maatila, osalla ei – omassa tilataustattomuudessani ei siis ollutkaan mitään poikkeuksellista.
Orientoiva viikko oli ohitse melkein silmänräpäyksessä ja opiskelut alkoivat toden teolla. Omalla kohdallani opintojen luonne yllätti, kun vastuu niiden etenemisestä kuuluu pääasiassa opiskelijalle. Toisaalta vastapainona on vapaus valita mitä kursseja haluaa käydä, mikä
tekee opiskelusta aidosti mielekästä ja kiinnostavaa.
Omat haasteensa on tuonut ennen kaikkea tasapainottelu opiskelun ja kaikkien kiinnostavien vapaa-ajan aktiviteettien välillä. Ja niitähän täällä piisaa! Vuoden aikana
olen ehtinyt kokea valtavasti uusia asioita, kuten yritysvierailuja, retkiä, bileitä, talkoita ja kokouksia. Päällimmäisenä mieleen muistuvat Mustialan syyskisat, Tekniikka-Agraarien höyryävän kuuma kärrysauna laskiaistiistai-

na sekä upeat Sampsan 110-vuosijuhlat marraskuussa.
Mielestäni yksi parhaimmista asioista Viikissä onkin se,
että täällä ei tule juuri koskaan tylsää. Opintojen kannalta olisi hyvä, jos edes joskus osaisi sanoa muulle tekemiselle ei, mutta tämä lienee toiveajattelua.
Yksi parhaimmista päätöksistäni fuksivuonna oli
ainejärjestötoimintaan lähteminen, johon kehotankin
uusia fukseja rohkeasti mukaan. Heti alkusyksystä liityin
Sampsan apuemäntien ja -isäntien joukkoon. Kyseisen
tehotiimin kesken olemme järjestäneet bileitä, sitsejä,
vuosijuhlien silliksen sekä ikimuistoiset säkenöivät pikkujoulumme (sitä glitteriä muuten luututtiin pitkälle yöhön,
mutta kiitos uskomattoman ryhmähengen kyseinen homma ei edes harmittanut). Vuoden vaihtuessa jatkoin ainejärjestötoiminnan parissa Sampsan opintovastaavana
sekä Markkina-Agraarien puheenjohtajana. Tämän kaiken ohessa olen tutustunut moniin uusiin ihmisiin ja ver-
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verkostoni ovat kasvaneet lähestulkoon räjähdysmäisesti. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että kampuksella ollessani jään todella usein suustani kiinni, kun vastaan
kävelee tuttuja.
Vaikka en asukaan Latokartanon ylioppilaskylässä,
kotoisammin Latiksessa, voin sen asukkaiden puolesta
lämpimästi suositella sinne muuttamista. 10 hengen sekasolua ei tarvitse säikähtää, sillä oma rauha löytyy huoneen oven toiselta puolelta, mutta seuraa löytyy yhteisestä olohuoneesta. Saman kerroksen asukkaista muodostuu nopeasti kuin toinen perhe ja kyläläisistä on helppo löytää samanhenkisiä ihmisiä. Kaiken kaikkiaan kylän
ilmapiiri on lämmin ja vastaanottavainen, myös meille
Latiksen ulkopuolella asuvillekin. <3
Parhaillaankin istun kotisohvallani muistelemassa
fuksivuoden tapahtumia, joiden johdosta hymyilen kuin
Hangon keksi. Mennyt vuosi on ehdottomasti ollut elämäni parasta aikaa enkä ole päiväkään tai hetkeäkään
joutunut katumaan päätöstäni tulla Viikkiin opiskelemaan. Oivalsin, ettei opiskeluajan ole tarkoitus olla pelkkiä luentoja ja tenttiin pänttäilyä, vaan myös hauskanpitoa ja uusien asioiden kokemista hyvää porukkaa unohtamatta. Kevään lopussa siintää vielä kuuluisa opiskelijavappu, jonka jälkeen matkani jatkuu kohti maatalousharjoittelua. Sen suoritettuani olen jälleen monta kokemusta rikkaampi.
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Pia Peltonen,
Vuoden fuksi

To do -lista


Liity Sampsa-fuksit 2018 –Facebook-ryhmään



Hanki asunto



Tilaa opiskelijakortti



Hae opintotukea



Stalkkaa tuutorisi sekä tulevat opiskelukaverisi Facebookista



Soittele sukulaiset ja tuttavat läpi ja kerro kuinka sait paikan Suomen parhaasta yliopistosta



Avaa kuohuviinipullo



Juhli



Panikoi



Lue tämä lehti uudestaan



Rauhoitu



Älä unohda ilmoittautua läsnäolevaksi



Älä tutustu Helsinkiin etukäteen — se tekee eksymisestä jännittävämpää!



Saavu paikalle orientoivan viikon ensimmäinen päivä. Viereisellä sivulla ohjeet.

Toivottavasti olet yhtä innoissasi kuin me olemme! Odotamme sinua kirkkaanvihreissä, ihanissa Sampsahaalareissamme maanantaiaamuna ympäri kampusta. Olemme valmiit ottamaan sinut osaksi perhettä!
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Orientoiva viikko

Pesis+kärrysauna

Bileet

Fuksikyykkä

Isommat bileet

Saavu Metsätieteiden talolle 27.8 klo 9:00 mennessä (katso Kampuskartta). Kysy haalari-ihmisiltä rohkeasti apua. He kaikki
ovat jonkin ainejärjestön tuutoreita!
Orientoivan viikon iltaisin on tuutorien ja Sampsan järjestämää vapaaehtoista ohjelmaa, mm pesistä, saunomista, fuksikyykkää, illanistumisia ja tietenkin bileitä! Tuutoriltasi saat tuoreimmat tiedot viikon tapahtumista.
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Fuksikalenteri
27.-31.8. Orientoiva viikko
3.9 HYY:n Avajaiskarnevaalit
7.9. MMYL ry:n fuksiaiset
10.9. Fuksisitsit Alina-salissa
19.-22.9 PM-kisat Viikissä
23.9 Päivä Maalla -tapahtuma
25.9.-2.10. Keski-Euroopan ekskursio
28.9. Fuksiseikkailu

Vko 37 alkaen Agronomiliiton fuksi-illat
Seuraa aktiivisesti sähköpostia ja somea!

Tervetuloa!
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