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M i tä? !

Terve vaan meidän uudet fuksit täältä 
infolehden toimituksesta aka mun 
työhuoneesta!

Tän pienen PDF-lehtisen tarkoitus 
on vähän laannuttaa mahdollista 
jännitystä uudesta opiskelupaikasta 
antamalla teille muutamat tutut 
kasvot Viikkiin ja Lipidiin, teidän 
uuteen ainejärjestöön (jos sulla ei ole 
mitään hajua mikä on ainejärjestö, 
ei hätää, tämä lehti vastaa siihenkin 
kysymykseen). Sen lisäksi olen 
tänne kirjoitellut mm. fuksisanastoa 
niille, keille tämä on ensimmäinen 
opiskelupaikka. Kaikkea ei silti 
tästäkään oppaasta löydy, mutta 
tuutorit varmasti opettaa loput. :)

Koitin löytää ittestäni kuvaa 
fuksivuodelta, mutta se osoittautui aika 
hankalaksi. Noh, tuon kuvan löysin 
kuitenkin PM-kisojen pokaalin kanssa. 
PM-kisat, eli Pohjoismaiden maa- ja 
metsätaloustieteellisten tiedekuntien 
väliset urheilukisat, järjestetään 
muuten taas tänä vuonna Suomessa 
(ihan vaan jos joku teistä haluaa 
samanlaisen kuvan pokaalin kanssa).

No nyt saa riittää jaarittelut! Onnea 
kaikille teille munkin puolesta ja 
toivottavasti tästä lehdestä on teille 
jotain hyötyä. Nähdään viikissä!

Rasmus
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P u h e e n j o h ta j a n 
t e r v e h dys

Moikka moi lipidit!

Enää pari kuukautta niin Viikki täyttyy 
jälleen opiskelijoista, ja mukana on 
myös monta uutta kasvoa. Siispä 
tervetuloa uudet fuksit! Vaikka omasta 
orientoivasta viikosta on pari vuotta, 
muistaa sen kuin eilispäivän. Erityisesti 
sen hämmennyksen ja orastavan 
paniikinsekaisen tunteen, kun tajusi 
olevansa ensimmäisenä aamuna 
totaalisen eksyksissä kampuksella.

On kuitenkin myös hetkiä, jolloin 
eksyminen on hyödyllistä, sillä se voi 
auttaa löytämään juuri omannäköisen 
polun. Yliopistossa oleiluaikana 
kannattaakin rohkeasti eksyillä ja etsiä 
omaa tietään. Hauska kaveriporukka 
voi löytyä kurssilta, ainejärjestöstä, 
harrastustoiminnasta tai vaikka 
osakunnasta, rohkeasti vain kokeilemaan 
siis! Ja jos joku fukseista ei vaikka tiedä 
mikä on ainejärjestö tai kaikki tuntuu 
kumman sekavalta, niin ei huolta, 
varmasti monella on just sama fiilis. 
Parissa viikossa ootte kyllä jo aivan 
kartalla.

Myös opintojen suhteen haahuilu 
voi olla hyödyllistä. Yliopistossa 
on uskomattomat mahdollisuudet 
opiskella kokonaisuuksia tai yksittäisiä 
kursseja myös muilta aloilta, ja jos HY:n 
tarjonta tuntuu rajalliselta, aina voi 
hakea vaihtoon ulkomaille tai opinto-
oikeutta toisen yliopiston kursseille. 
Mahdollisuuksia on hurja määrä, jos 
niihin vain uskaltaa tarttua.

Rentouttavaa kesää ja uskaliasta syksyä 
toivottaen,
Viivi
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F u ks i va s ta ava n 
t e r v e i s e t

Tervehdys fuksit! Onnittelut paikasta 
Helsingin Yliopistossa ja tervetuloa 
Viikkiin opiskelemaan elintarviketieteitä. 

Fuksivuosi on se kuuluisa ensimmäinen 
vuosi, josta jää paljon muistoja ja jota 
muistellaan kavereiden kanssa pitkään. 
Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki irti 
ja lähteä jo orientaatioviikolla mukaan 
tapahtumiin. Näin tutustut uusiin 
opiskelukavereihisi ja pääset kokemaan 
ensimmäiset bileet. Vaikka et alkoholia 
joisikaan, kannattaa silti osallistua, sillä 
me elintarviketieteilijät ollaan iloista ja 
railakasta porukkaa. 

Hauskuus ei tietenkään pääty 
orientaatioviikkoon, vaan nähtävää ja 
koettavaa riittää ympäri vuoden. Oma 
ainejärjestömme Lipidi ry ja muut 
Viikin ainejärjestöt järjestävät paljon 
mielenkiintoisia tapahtumia. Erilaisten 
bileiden lisäksi järjestämme esimerkiksi 
yritysvierailuja, kulttuuritapahtumia 
ja urheilulajikokeiluja. Tapahtumien 
tiedotusta voi seurata niin 
sähköpostilistaltamme, kuin 
Facebookista. Kannattaa siis käydä 
tykkäämässä Lipidin Facebook-sivusta ja 
myös Instagramista.  

Tapahtumia pääse myös itse 
järjestämään lähtemällä mukaan 
Lipidin toimintaan. Hyvä tapa on liittyä 
fuksitoimikuntaan heti alkusyksystä 
ja osallistua haalitusvaaleihin 
loppuvuodesta. Vaikka ensimmäisen 
viikon jälkeen alkaa opiskelijan arki, 
pitäkää rentous mielessä. Teillä on 
hyvin aikaa totuttautua opiskelun 
tahtiin. Orientaatioviikolla nähdään! 
Hyvää syksyn alkua toivottaa, 

Aksu 

Aksu Meromaa Lipidi ry:n 
fuksivastaava 2018
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J a  t u u t o r i t  v u o d e l l e  2 0 1 8  o vat. . . 

Moi ja tervetuloa Viikkiin! Voi jee, ihana 
päästä tutustumaan teihin kaikkiin ^.^ 
Mä oon Aino Rinta-Koski ja opiskelen 
elintarviketieteitä toista vuotta.

Oon viihtynyt Viikissä tosi hyvin, 
tykännyt opinnoista ja erityisesti 
kämpästä ihan kampuksen vieressä. 
Jos yhteisöllinen asuminen kiinnostaa, 
suosittelen Latokartanon ylioppilaskylää 
ja soluasumista saman tiedekunnan 
opiskelijoiden kanssa!

Fuksivuosi hurahti ohi liian nopeasti, 
kaiken koetun eläisin ehdottomasti 
uudelleen (myös ne darraiset kasin aamut, 
ne kasvattaa luonnetta). Mieleen jääneitä 

juttuja ainakin laskettelureissu Tahkolle 
sekä fuksiaiset!

Vinkiksi fukseille: Lähtekää aktiivisesti 
monenlaisiin tapahtumiin mukaan, 
ainejärjestörajoista piittaamatta! Itse 
kävin ekana vuonna paljon myös omalla 
osakunnalla, ja suosittelen sitäkin 
lämpimästi jos vain fuksivuonna aikaa 
riittää! :)

Tuutorina haluaisin saada kaikkien 
tuntemaan olonsa kotoisaksi Viikissä, mua 
saa aina tulla nykäisemään hihasta jos jokin 
mietityttää!

Nähdään syksyllä!

Aino

Moikka!
Camilla Nyman on nimi ja kotipaikka 
Loimaa. Täällä Viikissä asustelen 
Latokartanonkylässä, jota voinkin suositella, 
jos kämppä puuttuu ja soluasuminen ei 
hirvitä. Allekirjoittanutta kyllä hirvitti 
vähän ennen, mutta nyt voin sanoa, että 
on aika kätevää asua ihan kampuksen sekä 
c-grundin (bilemestojen äiti) vieressä. 

Aloittelen syksyllä toista vuotta Viikissä 
elintarviketieteiden parissa ja mukavaahan 
tää on ollut, opiskelijaelämä varsinkin. 
Täällä oon tavannu paljon hienoja ihmisiä ja 
hauskoja kokemuksia on kertyny runsaasti. 
Haalarit on parhautta, niillä ko voi rymytä 
missä tykkää, niitten kans voi käyttää 

mitä kenkii tykkää ja ne pääl voi tehä 
mitä tykkää. Tuutorina meinaan parhaani 
mukaan valottaa teille yliopistoelämänja 
opiskelun saloja ja kannustan osallistumaan 
rohkeesti tapahtumiin. 
Kannustan ja suosittelen myös käyttämään 
haalareiden kanssa vyötä!

Tän sekasen sepustuksen lopuks toteen 
vaan et ei muuta ko tervetuloo tänne 
Viikkiin tuutoreiden hellään huomaan, 
tulee varmasti hauska syksy teiän kans! Ota 
ihmeessä yhteyttä camilla.nyman@helsinki.
fi säpöön tai numeroon 040 4158296, jos 
joku asia mietityttää tai tarviit henkistä 
tukee, tiedän sen jännityksen ja pelon 
sekaisen tuskan, jota saatat kokea.

camilla

Hellurei!
Mä oon Evelina tai lempinimeltään Eve ja 
opiskelen toista vuotta elintarviketiedettä. 
Opiskeluelämä on ollut Viikissä erittäin 
tapahtumarikaista ja hauskaa. Opiskelu 
on ollut yllättävän rentoa, mutta välillä 
vähän haastavaa. 

Tuutorina pyrin auttamaan teitä 
tutustumaan viikkiin ja muihin fukseihin. 
Kaverithan tekevät opiskelijaelämästä 
mahtavaa! 

Fuksivuodelta jäi päällimmäisenä 
mieleen menokas orientaatioviikko ja 
erilaiset tapahtumat kuten Tahkon reissu 
opiskelijaporukalla. Fuksina kannattaa 
käydä useissa tapahtumissa, jonka kautta 
tutustuu uusiin ihmisiin ja saa upeita 
kokemuksia!

evelina
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Heips!
Mä oon Francesca, tuttavallisemmin Frane 
tai pelkkä Rane, ja oon kolmannen vuoden 
opiskelija. Yliopistoelämää on turha pelätä, me 
tuutorit luvataan pitää teistä hyvää huolta ja 
tutustuttaa teiät kaikkiin mahdollisiin saloihin. 

Jos jotain oon oppinu on se, että kaikkee ei 
tartte ottaa kauheen vakavasti ja pari viime 
vuotta on lähinnä mennyt motolla “tentit voi 
uusia, hyviä bileitä ei”. 

Opiskellakin kannattaa toki välillä, sillä joskus 
pienikin älynväläys saattaa johtaa maailmaa 
mullistavaan juttuun, nim.merk. kokemusta 
sattuu vahingossa olemaan. 

Pitemmittä puheitta, tervetuloa Viikkiin ja jos 
sattuu kysymyksiä ilmenemään mm elämän 
tarkoituksesta, niin älä hätiköi, vaan tuu 
nykäseen hihasta niin koetetaan parhaamme 
mukaan löytää vastaus siihen.

Francesca

Hei uudet fuksit!
Olen Katri Korpunen ja pian minulla pyörähtää 
alkuun toinen opiskeluvuoteni. Viikki tuntuu 
kuin toiselta kodilta! 

Opiskelu on mielenkiintoista, ja aina löytyy 
erilaisia tapahtumia piristämään arkea. Parasta 
Viikissä on kuitenkin muut ihanat opiskelijat. 

Tuutorina haluan tutustua uusiin opiskelijoihin 
ja antaa heille yhtä mahtavan yliopistoelämän 
aloituksen kuin itsellänikin oli. 

Minulla on hyviä muistoja fuksivuodeltani 
todella paljon! Parhaat muistot olen 
varmaankin saanut orientaatioviikolla sekä 
ollessani mukana ainejärjestötoiminnassa.

Nauttikaa tästä uudesta luvusta elämäsänne, 
sillä se menee yllättävän nopeasti ohi!

Katri

Moro moro meikä on Mira ja oon nyt 
opiskellu elintarviketieteitä 2 vuotta. 

Kiva, että valihit just tän 
koulutusohjelman nii päästään pitää 
hauskaa yhessä. Vois sanoo, että Viikki 
vie mukanaan iha totaalisesti niin 
tyyppien ku opiskelujenki puolesta.

Fuksivuodelta jäi kyllä monia ihania 
muistoja, joista erityisesti kaikki uudet 
siistit ihmiset ja lukuisat tapahtumat. 

Vinkiks anataisin, että tenttien 
uusinnoissa on sitä jotain maagista 
niin ne kannattaa ees kerran käyä 
kokeilemassa.

mira

Moikka! Oon Nelli Aatsinki, 
elintarviketieteissä viime syksynä 
aloittanut ja syksyllä Viikkiin 
muuttanut nuori nainen. 

Opiskelijaelämä täällä on ollut 
hauskaa, ja vaikka välillä opinnot ovat 
haastaneet, niin sitäkin antoisampaa on 
ollut. 

Jos on valittava yksi muisto 
fuksivuodelta, niin sanottakoon vaikka 
meidän suunnittelemat marraskuun 
pikkujoulubileet! 

Vinkkinä uusille fukseille sanoisin, 
että tulkaa avoimin mielin, lähtekää 
moneen mukaan ja nauttikaa satasella 
fuksivuodesta - syksyllä nähdään!

nelli
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Moikka! Mie oon Outi, toista vuottaan pian 
aloitteleva elintarviketieteiden opiskelija. 

Yksi parhaista fuksivuoden muistoista 
on eittämättä Viikkispeksin harjoitukset 
ja näytökset, joita mun uudet 
opiskelukaverit ja kämppikset tulivat 
katsomaan! Jos speksi ei terminä ole vielä 
tuttu, kannattaa se pikimmiten tsekata 
opiskelijan tärkeimmästä (ja tietenkin 
luotettavimmasta) lähteestä eli Wikipediasta 
- ja samalla tietysti harkita jo ensi vuoden 
produktioon osallistumista ;).

Paras neuvo, jonka olen saanut, jota olen 
yrittänyt noudattaa ja jonka nyt aion 
myös teille jakaa on se, että uudet asiat saa 
totta kai jännittää, mutta niitä ei sen takia 
kannata jättää tekemättä. Eli mukaan vaan 
rohkeasti, ikinä ei tiedä mitä siistiä kulman 
takana voi ollakaan ennen kuin sinne 
uskaltaa kurkistaa!

outi

Moi kaikki! Mä oon Paula Niemi, 
21-vuotias toisen vuoden opiskelija. Oon 
asunut koko ikäni Pohjanmaan lakeuksien 
ympäröimänä, eli toisin sanoen landella, 
kunnes vuosi sitten muutin Helsinkiin. 

Päädyin Viikkiin yhden välivuoden jälkeen. 
Jo lukiossa mua kiinnosti hirveesti ruoka 
ja ravitsemus ylipäätään liikunnan lisäksi. 
Alavalinta ei kuitenkaan ollu mulle täysin 
selkeä, joten kypsyttelin päätöstä vuoden 
ajan. Mun mielestä Viikin kampuksella on 
tosi hyvä yhteishenki ja yleisfiilis kaiken 
kaikkiaan. Paljon uutta ja mielenkiintoista 
on jo ehtinyt oppia! 

Tuutorina mä pyrin olemaan helposti 
lähestyttävä tyyppi, jolle uskaltaa tulla 
puhumaan ihan muutenkin vaan. Tietenkin 
me myös porukalla yritetään järkätä sellasta 
ohjelmaa, että jokaiselle löytyis jotain 
mielenkiintoista. 

Fuksivuodelta on vaikea nimetä vaan 
yhtä parasta muistoa, sillä niin monessa 
tapahtumassa on tullut oltua mukana 
- fuksiseikkailu, Lipidin vuosijuhlat ja 
Tahkon mökkireissu näin esimerkkeinä. 
Ei myöskään sovi unohtaa ainuttakaan 
tapahtumaa, jossa ruoka on ollut läsnä. 
Kliseistä, mutta totta on se, että tie meidän 
elintarviketieteilijöiden sydämiin käy vatsan 
kautta. Väitän etten puhu vain omasta 
puolestani! 

Vinkkinä fukseille sanon, että käykäähän 
opiskelujen ohella myös itseä kiinnostavissa 
tapahtumissa. Se on mukavaa vastapainoa 
opiskelulle ja helppo tapa olla vapaa-
ajallakin opiskelukavereiden kanssa. Ei 
tarvi ite vaivautua keksimään tekemistä, 
helppoo ku mikä! Olkaa myös avoimin 
mielin. Jännittäminen kuului asiaan 
omallakin kohdalla, mutta kyllä te pärjäätte. 
Tervetuloa Viikkiin munkin puolesta :-)

paula

Moikka kaikki meidän ihanat 
uudet fuksit! Täällä kirjoittaa Salla, 
syksyllä toisen vuoden aloittava 
elintarviketieteilijä. Minut tunnistatte 
leveästä hymystä sekä kantavasta äänestä. 

On kivaa päästä opastamaan teitä Viikki-
elämänne alkutaipaleella, sillä opiskelu ja 
ennen kaikkea opiskelijaelämä täällä on 
mitä mahtavinta! 

Tuutorina pyrin olemaan rento ja helposti 
lähestyttävä, jotta teistä tuntuisi siltä, että 
minulta voi kysyä mitä vaan milloin vaan. 

Fuksivuosi voi ajoittain tuntua sekä 
henkisesti että fyysisesti rankalta, kun 
on niin paljon kaikkea uutta opittavaa ja 
sisäistettävää yliopistoelämästä. Minun 
vinkkini tulevasta ruuhkavuodesta 
selviämiseen on nauttia jokaisesta 
hetkestä ja olla stressaamatta liikaa 
vastaan tulevista vaikeilta tuntuvista 
asioista. Every little thing is going to be 
alright!

salla
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Moi!
Olen Simo Karhu ja opiskelen 
elintarviketieteitä kolmatta vuotta. 
Onnittelut pääsystä opiskelemaan Helsingin 
parhaalle kampukselle Viikkiin! Viikki on 
opiskelupaikkana loistava, sillä täältä löytyy 
kaikki tarvittava asumiseen, opiskeluun ja 
juhlimiseen.

Oma fuksivuoteni oli erittäin 
tapahtumarikas, mutta ehdottomasti 
vuoden kohokohta oli Lipidin legendaariset 
Jellybileet C-grundilla. Vinkki fukseille: 
olkaa aktiivisia ainejärjestö- sekä 
osakuntatoiminnassa – se kannattaa!
Nähdään syksyllä!

simo

Moikka!
Mä olen Zoja ja opiskelen toista vuotta 
elintarviketieteitä Viikissä. Opiskelu 
Viikissä on monipuolista ja kivaa, koska 
täällä on paljon erilaisia ihmisiä ja 
opiskelumahdollisuuksia.

Tuutorina aion pitää huolen siitä, että 
jokaisella on heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien tervetullut olo Viikkiin ja että 
jokainen pääsee mukaan porukkaan. 
Samanhenkisten kavereiden löytämistä 
on turha stressata, kaikki ovat samassa 
tilanteessa kuin sinä!

Fuksivuodesta päällimmäiseksi mieleen 

on jäänyt orientoiva viikko, ihanat 
uudet kaverit sekä ensimmäiset, omien 
tuutoriemme järkkäämät, harkkasitsit. 

Fuksina kannattaa kouluun tulla ilman 
ennakkoluuloja, valmiina kokeilemaan 
uusia asioita ja olemaan aktiivisesti mukana 
mahdollisimman monissa tapahtumissa. 

Pitää muistaa nauttia ensimmäisestä 
vuodesta eikä vaan miettiä pänttäämistä; 
stressata kerkeää myöhemminkin.

Mulle saa aina laittaa viestiä jos tulee mitään 
kysyttävää kouluun tai mihin tahansa 
muuhun liittyen!

Zoja
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Cock-a-doodle-doo fuksit! 
Tervetuloa Agronomiliiton fuksi-iltoihin syyskuussa. 
Tilaisuuden päätteeksi tarjoamme kaikille  
osallistujille illallisen the Cock-ravintolassa  
Agronomitalon alakerrassa. 
Tarkemmat tiedot saat tuutoriltasi!

Ruokaketjun osaajat alkutuotannosta elintarvike- ja 
kuluttajatieteisiin muodostavat Agronomiliiton. Liitto tarjoaa 
turvaa ja monipuolisia palveluja opintojen ja työelämän ajalle. 
Tutustu ja liity monipuoliseen joukkoomme heti opintojen alussa!  
www.agronomiliitto.fi/opiskelijat

Agronomiliitto @agronomiliitto
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a i n e j ä r j e s t ö t

Ainejärjestö Pääaineet Haalarien väri

MMYL
Tiedekuntajärjestö, joka toimii 

kattojärjestönä alla oleville 
MMTDK:n ainejärjestöille

LIPIDI
Elintarviketieteet ja osa elintarvike-

ekonomeista ja mikrobiologeista Turkoosi

METSÄYLIOPPILAAT (MYO) Metsätieteet Punainen

MYY 
Ympäristötieteet (maaperätiede, 

mikrobiologia jne.) Tummanvihreä

OIKOS
Ravitsemustiede ja 
kuluttajaekonomia Violetti

SAMPSA
Maataloustieteet (kotieläintiede, 

kasvintuotanto jne.) Vihreä

Viikin Elintarvike- ja 
Kuluttajaekonomistit

(VEKE)
Elintarvike- ja kuluttajaekonomia

Viikin Taloustieteilijät (ViTa)
Taloustieteet (markkinointi, eri 

ekonomiat jne.) Tummansininen

Voluntas Markkinointi Musta

Vuorovaikeutus (VV)
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia 

(YLE) Tummanvihreä

Viri Lactis
Maitoalan opiskelijat, yleensä 

elintarviketieteilijöitä

Mentor Klubi
Järjestö, joka luo pitää yllä 

elintarviketieteilijöiden opiskelijoiden 
ja ammattilaisten suhteita

Biosfääri
Bio- ja ympäistötieteiden 

tiedekunnan tiedekuntajärjestö (eli 
niiden MMYL)

Helix Biokemia ja solu- ja molekyylibiologia Musta

Symbioosi Biologia
Tummanvihreä

Jos tässä vaiheessa tuntuu siltä, ettei näitä muista millään, niin ei se mitään, ei kukaan muukaan 
muista :D. Tärkeintä on se, että muistatte Lipidin ja ehkä MMYL:in. Niillä pääsee hyvin alkuun :) !
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Ainejärjestö
Järjestö, joka vastaa tietyn alan opiskelijoiden 
asioista ja tapahtumien järjestämisestä.

Akateeminen vartti
Luennot alkaa (melkein) aina 15 yli ja loppuu 15 
vaille, vaikka kalenterissa saattaakin lukea tasan.

Alina-Sali
Uuden ylioppilastalon (löytyy keskustasta) toisessa 
kerroksessa sijaitseva sali, jossa pidetään usein 
sitsejä ja peli-iltoja.

C-grundi
Viikin #1 bilemesta. Jos tapahtumassa lukee 
C-grundi, kannattaa saapua paikalle. (Nimi tulee 
siitä, että C-grundi sijaitsee latokylässä C talon 
alakerrassa)

Dekaani
Dekaani johtaa tiedekuntaa, MMTDK:n dekaani on 
tällä hetkellä Ritva Toivonen.

Excu/Ekskursio
Periaatteessa yritysvierailu. Voidaan käyttää 
myös esim. mentäessä ulkomaille tutustumaan 
kulttuuriin.

Fuksi
Hauska laji jonka voi tavata kampuksella 
orientoivasta viikosta eteenpäin. Fuksit tunnistaa 
helpoiten neitseellisistä haalareista tai hieman 
eksyneestä ilmeestä. (Eli siis uudet opiskelijat :D)

Haalarit
Opiskelijoiden go-to vermeet kun bileet häämöttää 
horisontissa.

HOAS
Helsingin opiskelija-asunnot. Täältä kannattaa 
opiskelijan hakea asuntoa.
HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jokainen 
opiskelija tekee oman suunnitelman, joka antaa 
suuntaa opintojen etenemiselle.

HYY
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kaikkien 
järjestöjen kattojärjestö.

Klusteri
Keskustassa, Domus Gaudiumissa sijaitseva paikka, 
jonka voi varata vaikka hengailua varten.

Latis/Latokylä
Viikin opiskelijaelämän sydän. Moni teistä saattaa 
muuttaa tänne asumaan vaikkapa solukämppään 
tai ehkä omaan asuntoon. Latiksesta löytyy myös 
C-grundi ja Monari.

MMTDK
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Vastuussa 
tutkimuksesta ja opetuksesta meidän aloilla.

f u ks i s a n a s t o
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Monari
Viikin monitoimitalo. Täältä löytyy kuntosali ja 
sisäpelihalli, jonne voi mennä urheiluvuorolla 
pelailemaan.

Op/Noppa
Opintopiste. Kun kerään tarpeeksi näitä, voit vaihtaa 
ne tutkintoon.

Osakunta
Eri aloilta tulevien opiskelijoiden, joita kuitenkin 
yhdistää samat kotiseudut, yhdistys.

Sillis
Eli silliaamiainen, on perinteisesti isompien sitsien 
ja vuosijuhlien jälkeisenä aamuna järjestettävä 
aamiainen/brunssi.

Sitsit
Akateemiset pöytäjuhlat. Näiltä juhlilta voit odottaa 
laulua, juomista ja syömistä. Kirjoittaja suosittelee! :)

Tuutori
Tuutorit ohjaavat fuksipallerot opintojen tielle ja 
samalla tutustuttavat heidät kampukseen ja sen 
ympäristöön.

Unicafé
Täältä löydät maittavat opiskelijalounaat loistavaan 
hintaan 2,60! Viikistä löytyy Unicafén lisäksi Sodexo 
ja Amica.

UniSport
Opiskelijoiden kuntosalien ja liikuntatilojen 
ylläpitäjä. Viikistä ei tosin nykyään enää löydy 
UniSportin kuntosalia, mutta liikuntatunteja 
järjestetään vielä. Kuntosalista kiinnostuneiden 
kannattaa mennä monarin puoleen.

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Hoitaa 
opiskelijoiden terveysongelmia.
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H A L L I T U S

Puheenjohtaja 
Viivi Akkanen 

Varapuheenjohtaja 
Hilma Koskinen 

Sihteeri 
Sara Koivisto 

Taloudenhoitaja 
Roosa Kukkonen 

Tiedotusvastaava 
Rasmus Malmgren 

Opintovastaava 
Iina Jokinen 

Emäntä 
Salla Kinnunen 

Isäntä 
Faisa Nieminen 

Kansainvälisyysvastaava 
Anni Niskakoski 

FUKSIVASTAAVA 
Ashoke Meromaa 

PR-vastaava 
Julia Liu 

ETYO-lehden päätoimittaja 
Petra Qvist

T O I M I H E N K I L Ö T

Kulttuurivastaava 
Jenna Silfverhuth 

Liikuntavastaava 
Mira Palsola 

Apuemäntä 
Maija Kumpulainen 

Apuisäntä 
Katri Korpunen 

Ekskursiovastaava 
Francesca Åström

L i p i d i n  h a l l i t u s  2 0 1 8
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l I I T Y  L I P I D I I N

j ä s e n y ys  2 5  €
h a a l a r i t  3 0  €

h a a l a r i m e r k k i  2 , 5 0  €

l a u l u k i r j a  7  €

f u ks i pa k e t t i  5 0  €

( s i s.  j ä s e n y ys,  h a a l a r i t,  h a a l a r i m e r k k i )

Fuksipaketti ja muut tuotteet ovat myynnissä orientoivalla viikolla. Varaa silloin mu-
kaan käteistä, mieluiten tasarahana.

Haluatko tietää, mitä Lipidissä tapahtuu? 
Liity sähköpostilistalle jo nyt! 

Sähköpostilista on aktiivisin tiedotuskanavamme ja sen kautta saat tuoreimmat tiedot 
Lipidin tapahtumista. 

Liity sähköpostilistalle näin: 
Lähetä viesti: subscribe lipidi-lista@helsinki.fi oma@sähköpostiosoite.fi osoitteeseen 

majordomo@helsinki.fi 

Otsikkokenttä jätetään tyhjäksi.

Löydät Lipidin myös Facebookista ja Instagramista!


