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MYO:N PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

Tervetuloa Viikkiin, fuksit!
Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella
opiskelupaikasta ja loistavasta valinnasta:
metsätieteissä pääset opiskelemaan
kiehtovaa, ajankohtaista alaa sekä
viettämään monipuolista opiskelijaelämää
mahtavassa porukassa!
Metsätieteiden laaja kurssi- ja
opintosuuntavalikoima mahdollistaa
sen, että täältä löytyy jokaiselle jotain.
Pääset opiskelemaan luonnon, Suomen
ja maapallon tulevaisuuden kannalta
keskeisiä teemoja alansa 4. parhaassa
yliopistossa koko maailmassa! Aika siistiä,
eikö vaan?
Edessä on hyviä aikoja, sillä
opiskelijaelämä on täynnä
mahdollisuuksia. Itse olen varsin
huono sanomaan ei, ja olenkin päässyt
näkemään ja kokemaan kaikenlaista
aina FAO:n pääkonttorista joulukuusten
myymiseen ja Hyytiälän hirvijahdeista
Slovenian vuoristoon!

hallituksessa toimiessani paljon
sellaista, mitä kursseilla ei opeteta.
Kaikkein tärkeimpänä antina pidän
kuitenkin tutustumista uusiin ihmisiin.
Olen saanut monta kertaa yllättyä siitä,
miten metsäläiset pitävät aina yhtä.
Metsäläishenkeä vaalitaan vuosittain
perinteisissä juhlissa, mutta se näkyy
myös jokapäiväisessä arjessa: aina
löytyy apua tai kahvitteluseuraa. Ole
siis avoin kaikelle ja kaikille, niin
voit saada valtavasti uusia ystäviä ja
kokemuksia. Muista Muumipapan
viisaat sanat: ”Elämä on täynnä suuria
ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan
niitä vastaan.”
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa
metsäläisten iloiseen joukkoon!
Ethän epäröi ottaa yhteyttä tai tulla
juttelemaan, mikäli haluat esimerkiksi
kuulla ainejärjestöstämme lisää.

Kannustan osallistumaan
mahdollisimman paljon erilaisiin
tapahtumiin, koska niissä pääset
hankkimaan uusia ystäviä ja hienoja
kokemuksia. Myös opiskelijajärjestöissä
toimiminen on erittäin suotavaa: itse
olen oppinut Metsäylioppilaat ry:n

Terveisin,
Olivia Kuuri-Riutta
Puheenjohtaja, Metsäylioppilaat ry
olivia.kuuri-riutta@helsinki.fi
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Metsäylioppilaat ry
Metsäylioppilaat ry eli tuttavallisemmin MYO on metsätieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys on
perustettu vuonna 1909. Lähes jokainen metsätieteiden opiskelija liittyy
opintojensa aikana Metsäylioppilaat
ry:n jäseneksi. Liittyminen kannattaa suorittaa heti opintojen alussa,
jotta pääsee hyötymään yhdistyksen
tarjoamista eduista ja osallistumaan
toimintaan heti alusta asti.
MYO:n tarkoituksena on edistää
metsäalan opiskelijoiden yhteistä
etua ja yhteisöllisyyttä tukemalla sekä
opiskelua että vapaa-ajan toimintaa.
Järjestämme vuoden aikana erilaisia tapahtumia, kuten juhlia, bileitä,
excursioita, kulttuuriretkiä ja urheilua.
Teemme yhteistyötä myös metsäalan
yritysten ja muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhteisiä tapahtumia
järjestämme esimerkiksi Joensuun

metsäylioppilaiden ja Aalto yliopiston
teknillisen korkeakoulun puunjalostajateekkareiden kanssa.
Yhdistyksemme alla toimii kolme
alakerhoa; puukaupallinen kerho
(pk-kerho), metsä- ja puuteknologiakerho (mptk), sekä kansainvälisyyteen
keskittyvä MyFor. Kerhojen lisäksi
ainejärjestön sisällä on erilaisia toimikuntia, kuten ainejärjestölehtemme
Forstihuudon toimitus sekä kerran
vuodessa julkaistavan Metsäylioppilas-lehden toimitus.
Syksyllä 2013 perustettiin metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst, joka tarjoaa opiskelijoille työmahdollisuuksia
ja yhteyksiä yritysmaailmaan. Ainejärjestömme on mukana myös kansainvälisessä toiminnassa, ja jäsenillemme
on tarjolla monia mahdollisuuksia
osallistua kansainvälisiin opiskelijatap-

4

ahtumiin ympäri maailmaa. Kuulumme
kansainväliseen metsäopiskelijoiden
järjestöön IFSA:an (International Forestry Students Association).
Lisää tietoa ainejärjestömme toiminnasta löydät nettisivuiltamme
www.metsaylioppilaat.fi!

“MYO:n tarkoituksena
on edistää metsäalan
opiskelijoiden yhteistä etua
ja yhteisöllisyyttä tukemalla
sekä opiskelua että vapaa-ajan
toimintaa.”
Metsäylioppilaat ry:n hallitus
2017-2018

Kuinka voin liittyä MYO:n jäseneksi?
Liittymällä metsäylioppilaisiin saat MYO:n metsätieteiden
opiskelijoista muodostuvan
hallituksen ajamaan etujasi, nauttia kerhohuoneella
kahvia ainejärjestön piikkiin,
alennusta metsäylioppilaiden järjestämiin tapahtumiin
(esim. vuosijuhlat, hirvi- ja
taimijuhlat, sitsit, urheilutapahtumat, excursiot…),
alennusta forstiliivistä ja
haalarimerkeistä, sekä muista myymistämme tuotteista.

Liittyminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
1) TÄYTÄ JÄSENLOMAKE.
Jäsenlomakkeen löydät nettisivuiltamme tai voit hakea
sen MYO:n toimistolta tai
kerhohuoneen ilmoitustaululta.

3) TOIMITA JÄSENLOMAKE
JA KUITTI JÄSENMAKSUSTA
MYO:n toimistolle toimistopäivystysaikaan tai jätä
kerhohuoneesta löytyvään
MYO:n postilaatikkoon.

2) MAKSA JÄSENMAKSU.
45 euron suuruinen
jäsenmaksu maksetaan
Metsäylioppilaat ry:n tilille.
Maksuohjeet löydät jäsenlomakkeesta ja nettisivuilta.
Muista tulostaa kuitti maksusta.

4) NAUTI YHDISTYKSEN
TARJOAMISTA
JÄSENEDUISTA.
Jäsenyys on voimassa koko
opiskeluajan.
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tuutorit

Seuraavaksi esitellään henkilöt, jotka
ovat lupautuneet luotsaamaan sinut
halki orientoivan viikon, siirtämään
metsäläisyyden salat uudelle sukupolvelle ja tarvittaessa toimimaan
tukenasi fuksivuonna.
Tartumme vastuutehtäväämme
pelottomasti niin huippuunsa hiotun
tuutorkoulutuksen, kuin vankan

käytännön kokemuksenkin suomin
valtuuksin ja lupaamme tehdä
parhaamme, jotta jokainen tuntisi
itsensä tervetulleeksi joukkoon. Jos
opiskeluun tai esimerkiksi orientoivaan viikkoon liittyviä kysymyksiä
herää jo ennen ensimmäistä kokoontumista, meihin saa ottaa rohkeasti
yhteyttä!

Nimi: Roope Nordström
Ikä: 23
Tuntomerkit: Ruskeat hiukset
Parasta forstina olemisessa: Kunkku porukka ja ryhmähenki.
Paras muisto fuksivuodesta: Riennot ja monet muut tapahtumat olivat kivoja. Syyshyde oli
miellyttävä.
Fuksivinkki: Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan tapahtumiin! Siellä oppii tuntemaan porukan
parhaiten. Ja lukekaa tentteihin ajoissa.
Yhteystiedot: 0504049500, roope.nordstrom@helsinki.fi
Nimi: Eetu Rosnell
Ikä: 25
Tuntomerkit: Se pitkä
Parasta forstina olemisessa: Hyvä opetus, kova yhteishenki ja tekemisen meininki
Paras muisto fuksivuodesta: Niitä on paljon, mutta ainakin se kun ensimmäistä kertaa oli keskiviikkobileet Hyytiälässä syksyllä. Sitsattiin ex-tempore ja lehtori soitti pianoa meille.
Fuksivinkki: Älä ota liikaa stressiä ekasta vuodesta, tutustu muihin ja muista juoda vettä kun
on darra.
Yhteystiedot: eetu.rosnell@helsinki.fi

Nimi: Hanna Ollikainen
Ikä: 32
Tuntomerkit: Pieni ja pyöreä
Parasta forstina olemisessa: yhteisöllisyys ja ihmiset
Paras muisto fuksivuodesta: Fuksisitsit ja vappu
Fuksivinkki: Neljä kurssia samaan kellonaikaan on liikaa…
Yhteystiedot: hanna.ollikainen@helsinki.fi

Nimi: Ukko-Kasperi Koivula
Ikä: 21
Tuntomerkit: Taukoomaton höpötys, komeat, söpöt ja ihanat kasvot. Adoninen ylävartalo.
Parasta forstina olemisessa: Muut forstit sekä uskomaton yhteishenki muiden opiskelutovereiden välillä. Niin ja tietenkin lukuisat mukavat tapahtumat.
Paras muisto fuksivuodesta: Metsäkliimaksi ja Ht. Tai no vaikee sanoo. Hyviä muistoja
karttui liikaa.
Fuksivinkki: Pistäkää paikat paskaks ja pankaa paljon. 5 kovan Peen sääntö. Jos järkevä
vinkki pitäis antaa nii pyrkikää tutustumaan vanhempiin opiskelijoihi. Heiltä saatu apu
ja tieto helpottaa opiskelua.
Yhteystiedot: 0509184207, ukko-kasperi.koivula@helsinki.fi
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Nimi: Mikko Rauhala
Ikä: 21
Tuntomerkit: Lyhythiuksinen pohdiskelija. Viihtyy niin metsäläisten kuin sampsalaistenkin kanssa.
Parasta forstina olemisessa: Yhteishenki, avarakatseisuus ja Silvica.
Paras muisto fuksivuodesta: Koko vuosi! Erityisesti Hyytiälän hirvijahdit, vappu sekä
ainejärjestörajat ylittävä toiminta.
Fuksivinkki: Ole avoin ja oma itsesi.
Yhteystiedot: 0440403006, mikko.rauhala@helsinki.fi

Nimi: Ville Ranta
Ikä: 20
Tuntomerkit: Sarkasmi
Parasta forstina olemisessa: ”Joku on aina enemmän kännissä kun sä”
Paras muisto fuksivuodesta: Kyykän mm-kisat
Fuksivinkki: Kannattaa käydä metsäläisten tapahtumissa, ne on yleensä ihan kivoja
Yhteystiedot: 0456501430, ville.ranta@helsinki.fi

Nimi: Väinö Vahteristo
Ikä: 21
Tuntomerkit: Jotkut väittää että näytän suomenuotsalaiselta, mutta helpoiten tunnistaa
tummista hiuksista
Parasta forstina olemisessa: Hyvä yhteishenki ja hauskat perinteet
Paras muisto fuksivuodesta: Fuksiviikko (ja vappu)
Fuksivinkki: Älkää jääkö ulkopuolelle, vaan osallistukaa kaikkeen mitä vastaan tulee!
Yhteystiedot: 0504415199, vaino.vahteristo@helsinki.fi

Nimi: Hannes Kokkonen
Ikä: 24
Tuntomerkit: Amisviiksi Harry Potter
Parasta forstina olemisessa: Hyvät järjestöt, kivat tapahtumat
Paras muisto fuksivuodesta: Sama kuin Väinöllä
Fuksivinkki: Osallistukaa aktiivisesti ja muistakaa ottaa tuhdit pohjat ennen sitsejä
Yhteystiedot: 0445866357, hannes.kokkonen@helsinki.fi

Nimi: Anna Viitamäki
Ikä: 19
Tuntomerkit: <Parasta forstina olemisessa: Yhteisöllisyys, jokaiselle löytyy varmasti samanhenkistä
seuraa
Paras muisto fuksivuodesta: Metsäkliimaksi
Fuksivinkki: Älä muodosta käsitystä metsäläisistä pelkästään Ukon perusteella :^)
Yhteystiedot: 0407220258, anna.viitamaki@helsinki.fi (fuksivastaava)
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Orientoivan viikon

aikataulu
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Orientoivan viikon
avaus (ls B1)

Laitoksen,
koulutusohjelmien
ja opintosuuntien
esittely (ls B1)

Opetusteknologia
(ls B1)

Torstai

Perjantai

08:00
09:00

10:00

Tuutorien ohjelmaa

11:00
12:00

Lounas

Henkilökunnan
ja opiskelijoiden
esittäytyminen +
lukujärjestyksen
esittely (Think
Company?)

Valokuvaus 11:20,
jonka jälkeen
lounas

13:00
14:00

Tuutorien ohjelmaa Tuutorien ohjelmaa

15:00
16:00

ATK-klinikka

ATK-klinikka

Tuutorien ohjelmaa

Tuutorien ohjelmaa
-> Baarikärpänen
(MMYL)

Ilta

Tuutorien ohjelmaa: kurssivalintainfo

Liikkuvuuspalvelut, kielikeskus, opetus- ja
opiskelijapalvelut,
opintopsykologi (ls
B1)
Lounas

Lounas
Infotori (Infokeskus)
Rehtorin vastaanotto klo 14:30
(juhlasali)

Piknik Suomenlinnassa (säävaraus)

Sillis Silvicalla
Tuutorien ohjelmaa

Fuksibileet
Monarilla (Etkot
Silvicalla)

ORIENTOIVA VIIKKO:
•
Järjestetään Viikissä 27.-31.8.2018
•
Tutustutaan opiskelun käytänteisiin, opiskelijaelämään ja kurssikavereihin
•
Laitoksen ja eri toimijoiden järjestämää perehdytystä, sekä tuutorien ohjelmaa
•
HUOM! Ohessa alustava aikataulu, luvassa tarkempaa informaatiota!
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tAPAHTUMAKALENTERI
2018-2019
SYKSY

KEVÄT

• Orientoiva viikko
• Fuksibileet (MMYL)
• Fuksisitsit (MYO)
• Fuksiaiset (MMYL)
• Fuksiseikkailu (HYY)
• PM-kisat
• Fuksi-ilta (MYO)
• Syksy Hyde
• Laulukierrokset (MYO)
• Hirvi- ja taimijuhlat
(Vuoden kohokohta!)
• MYO:n pikkujoulut
• MMYL:n pikkujoulut
• MMyl:n pikkujoulusählyturnaus
• MYO:n vuosikokous

• MYO VS Sampsa Talviklassikko
• Räkä Poskella -hiihto
(Joensuun metsäylioppilaat)
• MYO:n ystävänpäiväbileet
• Jellybileet
• Laskiaisrieha
• Vuosijuhlat (MYO)
• Viikki GP
• MMYL pesisturnaus
• Latobileet
• Vappu ja zetorin veto
• Vappupäivä
• Jukola
• HYDEKESÄ/KESÄJUHLAT
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HYDEKESÄ
– TARUAAN
SUUREMPI
SEIKKAILU
Metsäylioppilaita yhdistää vahvan jaloviinavietin
lisäksi yhteiset kokemukset sekä perinteet
historiallisella Hyytiälän metsäasemalla.
Fuksikurssit vuoron perään viettävät kesän
kenttäkurssilla Juupajoen raikkaasta ilmasta sekä
upeasta luonnosta nauttien.
Vanhemmat vuosikurssit, alumnit, lehtorit
ja professorit nauttivat puhuessaan
tarunhohtoisesta Hyytiälästä – missä satujen
mukaan ei ikinä sada vettä, kellään ei ole paha
mieli eivätkä mittaukset mene vikaan.
Kurssitunnuksen lisäksi usein esiintyvä
kysymys on hydekesän ajankohta. Kenttäkurssi
yhdistää forstisukupolvia aina vuodesta
1910 lähtien, ja tuttuja nimiä voi bongata
vieraskirjana toimivasta Impivaaran seinästä.
Eräällä seinällä komeileekin isoisän, pojan ja
pojanpojan puumerkit allekkain. Kuinka monta
metsäylioppilasta on ehtinyt yöpyä saman katon
alla?

Hydekesän kruunaavat keskiviikkoillan
juhlallisuudet, joissa voi havaita toistuvia
teemoja. Viimeisimmät vuosikurssit ovat
juhlistaneet kesää ja kurssia ekskursiolla Rönnin
tanssilavalle, jossa metsäläiset jo tunnetaan.
Viimeisenä iltana nautitaan rosvopaistista
Hydegaalan juhlallisuuksissa, ja onpa
Hydehäitäkin juhlittu useana kesänä Vanhan
ruokalan romantiikkaa tihkuvissa puitteissa.
Kursseilla on ollut pitkänä perinteenä ottaa
kesähoidokikseen 2-3 lammasta läheiseltä
lammastilalta. Karitsoista pidetään hyvää huolta
kesän aikana, ja kurssin viimeisellä viikolla
nautitaan niistä valmistetusta rosvopaistista.
Aiempien vuosikurssien mielikuvituksellisesti
nimettyjen lampaiden muistolle löytyy
kunniaseinä Impivaaraan rappusten alapäästä.
Muita hydeperinteitä on Impivaaran aulasta
jossain vaiheessa kesä löytyvän soutuveneen
lisäksi Hyytiälän kesäjuhlat, johon kokoontuu
kymmeniä forsteja kesätöistään ympäri
Suomen.				
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Viikonlopun henki on ainutlaatuinen, josta metsäläiset
eksklusiivisesti pääsevät nauttimaan. Kesäjuhlat ajavat
useiden kotimaisten kyläfestareiden ohitse, ja huhujen
mukaan osalla forsteja on jo 20 kesäjuhlat takanaan.
Hyytiälän kenttäkurssi koostuu usean eri kurssin
muodostamasta kokonaisuudesta, ja kesän aikana
opiskellaan laajasti aina metsien ekologiasta
ja käytöstä metsänarvioimistieteen kautta
metsä- ja puuteknologiaan. Hydessä tutustutaan
metsätyövälineisiin vesurista raivaussahaan,
tehdään harvennushakkuuta mies- ja naisvoimin,
suunnistetaan ilmakuvien avulla, etsitään omissio- ja
komissiopuita puukartoista, kuidutetaan ja excelöidään.
Marvisuunnistusta harkitaan olympialajiksi Tokioon
2020.
”Hyytiälä – näin monta märkää naista et ole ikinä
nähnyt!” Googlen avulla selvitimme oman hydekesäni
2017 aikana Hyytiälän olleen koko Suomen sateisin
kunta vuosina 600 ekr -2080. Ajan kullatessa muistot
voisi todeta, ettei se pieni sade nyt mitään, mutta
olihan se aamuista pyöräillä pienoisessa vapinassa AlaHyytiäläntietä ukkoskuurossa.

Impivaara

“Hyytiälän kenttäkurssi
koostuu usean eri
kurssin muodostamasta
kokonaisuudesta, ja
kesän aikana opiskellaan
laajasti aina metsien
ekologiasta ja käytöstä
metsänarvioimistieteen kautta
metsä- ja puuteknologiaan.”

11

Rutiinin onneksi katkaisevat mukavasti
keskiviikkobileet, Rönnin lavatanssiexcu, illat grillillä,
ristiretket Oriveden Alkoon sekä kesän parhaina
festareina jo useana vuonna palkitut Hyytiälän
kesäjuhlat, joiden järjestys on fuksikurssin kontolla.
Käteen jäi muistojen lisäksi lieviä antipatioita
Exceliä kohtaan, sydänystäviä, käytännön tietoutta,
vanhemmilta opiskelijoilta opittuja viisauksia (”jos ei ole
paha olo, se on ihan hyvä olo”, ”mitataan millilleen mut
ei oo niin sentilleen”) ja upea kokemus. Oispa Hydekesä ja
kiinalaista ananaskalaa.
Tiia Kuronen, K-109:n virallinen propagandamestari
(H2017)

Kurssihallitus
Jokaiselle vuosikurssille
muodostetaan lukuvuoden
alussa kurssihallitus.

päätetyistä asioista, tulevista tapahtumista ja
muusta tärkeästä. Tiedottaja vastaa myös kurssin
sisäisen sähköpostilistan hoitamisesta.
Harrastevastaavat (2 kpl):
Harrastevastaavat järjestävät kurssille yhteistä
toimintaa oman mielikuvituksensa mukaan,
esimerkiksi jalkapallon, sählyn, peli- tai
leffailtojen muodossa. Myös kesän Hyytiälässä
yhteisen vapaa-ajantoiminnan organisoiminen on
suotavaa

Jokaiselle vuosikurssille muodostetaan
lukuvuoden alussa kurssihallitus, joka
vastaa mm. Hyytiälässä tehtävän kurssityön
suunnittelusta, bileiden järjestämisestä,
sekä muusta yhteisestä ohjelmasta ja
kurssin yhteisistä asioista. Kurssi muodostaa
hallituksen itse valitsemalla henkilöt
vastuutehtäviin. Kurssihallituksen tehtävien
jakoa kannattaa alkaa miettiä mahdollisimman
pian, jotta vuosikurssinne saa muodostettua
kurssihallituksen ajamaan yhteisiä asioita.
Perinteisesti kurssihallitus muodostetaan
(viimeistään) syksyn Hyytiälä-viikolla. Rohkeasti
mukaan!

Kaljamestarit (2-4 kpl):
Kaljamestarit vastaavat tasaisen nesteytyksen
turvaamisesta ympäri vuoden. He järjestävät
tarvittavan määrän virvokkeita fuksikurssin
järjestämiin bileisiin ja muihin tapahtumiin.
Kesällä harteilla lepää vastuu Hyytiälän
kaljakellarin täyttämisestä.
Metsäylioppilaat ry:n fuksivastaava:
Fuksivastaavana tehtävänä on toimia
ainejärjestön (MYO:n) hallituksen ja
kurssihallituksen yhteistyöhenkilönä.
Hän osallistuu sekä kurssihallituksen, että
Metsäylioppilaat ry:n kokouksiin, edustaen
jälkimmäisissä fuksikurssia. Fuksivastaava
välittää fuksikurssille tietoa forstien
perinteistä ja osallistuu ainejärjestön
tapahtumien suunnitteluun, järjestämiseen ja
fuksitoiminnan kehittämiseen. Keväällä hän
toimii tuutoriyhteistyöhenkilönä ja perehdyttää
tuutoreita Metsäylioppilaat ry:n toimintaan.
Hänen vastuullaan on myös fuksitiedotteen
materiaalien kerääminen seuraavana syksynä
aloittaville fukseille.

Isäntä & Emäntä:
Kurssin isäntä ja emäntä ovat päävastuussa
asioiden toiminnasta. He mm. järjestävät
hallituksen kokoukset ja hoitavat yhteydenpidon
Hyytiälään ja muihin tärkeisiin kohteisiin, sekä
toimivat kurssin yleisinä edustajina.
Taloudenhoitajat (2 kpl):
Taloudenhoitajien vastuulla on pitää huolta
kurssin varoista. Tavallisesti he avaavat
kurssille oman tilin ja pitävät hallussaan
sen käyttöoikeuksia. Vastuutehtävän haltijat
hoitavat kurssin kirjanpidon ja varmistavat, että
menot täsmäävät ja maksut peritään ajallaan.
Tiedottaja:
Tiedottaja tekee hallituksen kokouksista
pöytäkirjan ja laittaa muistiin yhteiset
päätökset. Hän informoi koko kurssia
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Kerhoesittelyt
Jokaiselle vuosikurssille
muodostetaan lukuvuoden
alussa kurssihallitus.

Kerho järjestää vuosittain erilaisia vierailuja
jäsenistöä kiinnostaviin, ajankohtaisiin ja
toimialan kannalta oleellisiin yrityksiin ja
organisaatioihin. Vuosittain järjestettävät
pidempikestoiset ekskursiot suuntautuvat joka
toinen vuosi ulkomaille ja joka toinen vuosi
kotimaahan. Vuonna 2017 kerhon ulkomaan
ekskursio kohdistui Kanadan Torontoon ja
Montrealiin. Kerho tunnetaankin erinomaisista
retkistään, jotka yhdistävät niin uudet kuin
vanhatkin opiskelijat paitsi oppimaan, myös
viihtymään. Tänä syksynä vuorossa on kotimaan
ekskursio, johon toivomme mahdollisimman
paljon fukseja mukaan! Vuosittain kerho järjestää
myös fuksi-illan, jossa uudet opiskelijat pääsevät
tutustumaan Kerhon toimintaan tarkemmin.
Kerhon toiminnasta tiedotetaan Puukaupallinen
kerho − Timber Trade Club -Facebook sivuilla sekä
sähköpostilistalle, mutta lisätietoja tarjoilee teille
kernaasti myös kaikki hallituksen jäsenet!

METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAKERHO (MPTK)
Metsä- ja Puuteknologiakerho, tutummin MPTK,
on Metsäylioppilaat ry:n alakerho, joka toivottaa
kaikki Metsäylioppilaat ja erityisesti fuksit
lämpimäsi tervetulleiksi mukaan toimintaansa!
Toiminnallaan MPTK edistää opiskelijoiden
verkostoitumista teollisuusyritysten
kanssa ja lisää tietoisuutta nykypäivän
metsäteollisuudesta. Kerho järjestää vuosittain
kaksi excursiota mitä mielenkiitoisimpiin
kohteisiin sekä sitsit. Tulevaa syksyä varten
MPTK valmistelee fuksi-iltaa, johon toivomme
runsasta osanottoa! Kerhon toimintaan
voi tutustua jo etukäteen Instagramissa ja
Facebookissa. Nähdään syksyllä!

MyFor
MyFor on metsäylioopilaiden kerho, jonka
toimintaan ovat kaikki ointosuuntaan
katsomatta tervetulleita. Kerhon pääteemana on
kansainvälisyys ja järjestetäänkin vaihtoiltoja
ja ulkomaan ekskuja. Myös kotimaassa
pidetään rentoja tapahtumia: sitsejä, ekskuja,
kiipeilykokeiluja yms. Eli ei siis tarvitse osata
kymmentä eri kieltä tai kiertää maapallo komesti
ympäri osallistuakseen, vaan mukaan kannattaa
lähteä, jos tykkää hullunkurisestä seurasta ja
menosta!

PUUKAUPALLINEN KERHO (PK-KERHO)
Puukaupallinen Kerho kokoaa yhteen kaikki
kaupallisesti suuntautuneet metsäylioppilaat,
joita yhdistää innostus liiketoimintalähtöiseen
ajatteluun ja halu edistää metsäalan kasvua
myös tulevaisuudessa. Kerho haluaa
toiminnallaan edistää jäsentensä ymmärrystä
toimialastaan ja opinnoistaan sekä valmistaa
kytkeytymistä tulevaisuuden työelämään.
Yhteisen toiminnan kautta tarjoamme
teoriaopintojen rinnalle käytännön kokemuksia
ja uusia näkemyksiä. Kerhon toiminnasta vastaa
vuosittain valittava 5-9-henkinen hallitus.
Puukaupallinen Kerho on myös yksi Suomen
suurimpien Contact Forum -opiskelijamessujen
omistajajäsenistä, mikä tarjoaa kerholle vakaan
tulovirran.
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Fuksin muistilista
Helsingin ylipiston ATK-tunnusten aktivointi
Fuksipostituksen mukana saat ohjeet ATKtunnusten aktivointiin. Ohjeita seuraamalla se
onnistuu nopeasti. Tarvitset aktivointia varten
verkkopankkitunnukset. Lisäohjeita aktivointiin
löytyy Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston
sivuilta. Aktivoituja tunnuksia tarvitset jo
orientoivalla viikolla muun muassa kurssiilmoittautumisten tekoon, joten muistathan
aktivoida ne etukäteen. Tarvittaessa tuutorisi voi
auttaa sinua aktivoimisessa.

Hyvä hoitaa ennen orientoivaa viikkoa:
Helsingin yliopiston opiskelijakortti (Frank.fi)
Tilaaminen onnistuu Frank.fi – sivustolta,
jonne täytyy rekisteröityä ennen tilaamista.
Tarvitset korttia varten digitaalisessa muodossa
olevan kuvan. Opiskelijakortti kannattaa tilata
hyvissä ajoin jo ennen koulun alkua, sillä sen
toimitus loppukesän ja alkusyksyn ruuhkaaikana voi kestää. Kortin voit hankkia myös
sähköisessä muodossa lataamalla Franksovelluksen puhelimeesi. Tarvitset korttia
esimerkiksi opiskelija-alennuksen saamiseen
opiskelijaravintoloista.
HSL:n matkakortti (www.matkakortti.net)
Pääkaupunkiseudulla matkustat kaikkein
kätevimmin matkakortilla, johon HSL-alueella
asuvat opiskelijat saavat opiskelija-alennuksen.
Matkakortti käy busseissa, metrossa, lähijunissa
ja raitiovaunuissa. Tuutorit opastavat opiskelijaalennuksen saamiseen tarvittavan lomakkeen
täytössä ja alennuksen päivittämisessä korttiin
orientoivalla viikolla, mutta matkakortti on hyvä
hankkia jo etukäteen.

Asunto
Asunnon etsimisessä kannattaa olla ajoissa
liikkeellä ja hakea asuntoa eri paikoista,
kuten Hoas:n (Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö) ja yksityisten vuokranantajien
kautta (Esim. Facebookin ”Vuokra-asunnot
Helsinki” -ryhmässä). Metsäylioppilailla on omia
asuntoja Viikissä (Silvica) ja Munkkivuoressa
(Forstila). Lisätietoja näistä asunnoista ja
niiden hakemisesta löydät Metsäylioppilaiden
nettisivuilta
(www. metsaylioppilaat.fi/asuntolat).

Opintotukihakemus (www.kela.fi/opintotuki)
Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voit täyttää
opintotukihakemuksen kirjautumalla sisään
verkkopankkitunnuksilla. Samalla hakemuksella
voit hakea myös yleistä asumistukea.
Tukihakemukset kannattaa laittaa eteenpäin
myös jo hyvissä ajoin, sillä kesä on kaikista
ruuhkaisinta aikaa tukihakemusten käsittelyssä.

Liittyminen ”Metsätieteiden fuksit 2018” – Facebookryhmään
Etsi ryhmä Facebookista ja liity mukaan!
Tuutorimme vastaavat mieltäsi askarruttaviin
kysymyksiin jo ennen orientoivaa viikkoa. Lisäksi
tuutorit päivittävät ryhmään orientoivan viikon
aikana tietoa iltaohjelmasta, aikatauluista ja
tapaamispaikoista.
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