YET-fuksit 2018

Fuksitervehdys
Moro fuksit!

Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta! Toisekseen onnittelut opiskelupaikkavalinnastasi, olet tehnyt
loistavan valinnan. Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma on vielä nuori ja te, tuoreet YETfuksit, järjestyksessänne vasta toinen vuosikurssi. Taloustieteen osastolla Viikissä on kuitenkin opetettu
soveltavia taloustieteitä jo vuosikymmenien ajan ja me kaikki otamme teidät uudet yetiläiset avosylin
vastaan.
Jo Viikki kampuksena tuo opiskelijaelämään oman pienen mausteensa, kun urbaani Helsinki yhdistyy
idylliseen peltomaisemaan. Lisäksi kampuksellamme toimii yhteensä neljä eri tiedekuntaa, joten menoa
ja melskettä ei tule puuttumaan. Yleensä juuri legendaarisimpia ovatkin ne bileet ja tapahtumat, joihin
osallistuu eniten porukkaa yli tiedekuntarajojen.
Viikin Taloustieteilijät ry eli tuttavallisemmin VITA on kaikki ympäristö- ja elintarviketalouden
opiskelijat yhdistävä kattojärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa jäsentensä etua ja edistää
lämminhenkistä yhteisöllisyyttä. VITAn toimintaan ovat tervetulleita kaikki YET-fuksit, suuntautuipa
kiinnostuksesi mihin tahansa kandiohjelman tarjoamista opintosuunnista.
VITA keskittyy erityisesti vuorovaikutteiseen yritysyhteistyöhön ja pyrkii omalla toiminnallaan
madaltamaan opiskelijoiden ja työmaailman välistä kynnystä. Järjestämme esimerkiksi yritysvierailuita,
joilla opiskelijat pääsevät tutustumaan alojemme yrityksiin ja verkostoitumaan tulevaisuuden
työnantajien kanssa. Lisäksi lokakuussa tuomme työnantajat kampukselle esittäytymään suoraan
opiskelijoille vuotuisessa ViikkiAreena –uratapahtumassa. Samalla, kun opiskelijat pääsevät tutustumaan
työelämään, teemme omia tutkintojamme tunnetuksi työnantajille.
Uraorientoituneen toiminnan vastapainoksi järjestämme monenlaista muutakin toimintaa. Meidän
mukanamme pääset risteilemään, maistelemaan viinejä ja sitsaamaan sydämesi kyllyydestä. Lisäksi
keväällä taloustieteen osaston ainejärjestöt järjestivät historiansa ensimmäisen viisipäiväisen Vapun,
josta puhutaan edelleen. Viikki-hengen mukaisesti puhallammekin yhteen hiileen muiden, erityisesti
hieman pienempien ja suuntauksiltaan spesifimpien ainejärjestöjen kanssa. VITAn hallituslaisiin pääset
tutustumaan nykimällä hihasta tummansinisiin VITA-takkeihin pukeutuneita henkilöitä.
VITAn jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnastamme ja tapahtumistamme kiinnostunut henkilö,
mutta jäsenistö painottuu taloustieteellisten aineiden opiskelijoihin. Koulutusohjelmauudistuksen
myötä opiskelijamme tunnistaa nyt upeista tummansinisistä haalareista, joista ensimmäiset astelivat

kampukselle menneenä lukuvuonna. Orientoivalla viikolla tulette tunnistamaan myös tuutorinne näistä
haalareista.
Viimeisenä haluan sanoa teille kaikille fukseille, että ottakaa ilo irti tulevasta vuodesta, koska varsinkin
ensimmäinen syksy tulee olemaan ohi kuin hujauksessa. Tulet todennäköisemmin katumaan enemmän
sitä, ettet tullut paikalle kuin sitä, että tulit. Tervetuloa Viikkiin ja toivottavasti nähdään orientoivalla
viikolla elokuun lopussa!

Oona Lampola, Fuksivastaava

vitaryofficial

& muu VITAn hallitus, sekä YET-tuutorit

Viikin Taloustieteilijät

Fuksiaakkoset
A-talo

Biokeskus (1,2 & 3)

Ainakin
ensimmäisen
periodin
tulette
viettämään pääosin A-talossa. Siellä myös me
tuutorit tapaamme teidät ensimmäisen kerran.
A-talossa sijaitsevat ravintola Ladonlukko
(Ladis) sekä käytetyimmät luentosalit, kuten
Raisio-sali. Lue myös kohta "Metsätieteiden
talo"

Rakennus, joka kuuluu enimmäkseen Bio- ja
ympäristötieteellisen
tiedekunnan
opiskelijoille. Rakennuksessa saattaa kuitenkin
olla muutamia luentoja ja tenttejä.
Rakennuksessa on Unicafé, joka on nimetty
talon mukaan.

C-grundi
Alina-sali
Oiva paikka sitseille tai bileille. Sijainti aivan
Helsingin keskustassa, Uudella Ylioppilastalolla
Virgin Oilin kainalossa. Jatkoille tai taksitolpalle
ole ikinä pitkä matka.

Kerrostalon kellari, joka muuntuu Viikin
tunnetuimmaksi bilepaikaksi. Rakastettu ja
vihattu, joka jokaisen Viikissä opiskelevan on
koettava itse. Tulette löytämään itsenne täältä
muutamaan otteeseen...

Approt

EE-talo

Alkavat
päivällä,
loppuvat
aamulla.
Tarkoituksena täyttää juomapassi leimoilla,
joita saat ostaessasi juoman approkarttaan
merkityistä anniskeluravintoloista. Seuraavan
päivän vointia voi piristää palkintona ansaittu
haalarimerkki.

Edustaa
kampuksen
uudempaa
rakennusarkkitehtuuria Eviran talon kyljessä.
Täällä on paljon luokkia, laboratorioita ja
hiljaisia sopukoita, joita voi hyödyntää
opiskeluun. Ja löytyypä täältä ravintola

Viikunakin
aina
kassaneiteineen.

yhtä

hymyileväisine

Ladis
Ladonlukko. Monen yetiläisen
ravintola A-talossa. "Kaks kuuskyt."

suosima

Excursio
Opintoretki/tutustuminen jonkin yrityksen
toimintaan.
Tuttavallisemmin
excu
on
ainejärjestöjen järjestämää ohjelmaa, josta
kannattaa ottaa hyöty irti. Myös oheistuotteet
ovat kivoja.

Laskarit
Laskuharjoitukset. Lähinnä ympäristö- ja
luonnonvaraekonomiaan
suuntautuvien
melkeinpä viikoittainen kiusa. Tarkastetaan
siksi päiväksi nakitetut tehtävät. "Onko
vapaaehtoisia?"

Fuksi
Sinä. Ensimmäiset viikot eksyneen näköisenä
haahuileva opiskelijan alku. Jossain yhteyksissä
saa liikanimen "-pallero”.

Ilmoittautuminen
Muista ilmoittautua kursseille ja tentteihin.
Tentteihin ilmoittautuminen unohtuu joiltakin
tuutoreiltakin vielä.

Metsätieteiden talo
B-talo, mutta maallikon silmin vaikuttaa osalta
A-taloa. Raja on hyvin häilyvä, ja siksi
puhekielessä tarkoittaakin usein samaa
rakennusta kuin A-talo. Esimerkiksi Raisio-salin
koodi on B2, mikä on hämmentänyt
opiskelijoiden mieliä jo vuosikymmenet.

Monitoimitalo (Monari)
Infokeskus Korona
Kirjasto, muutama luentosali ja kahvila Korona.
Tämä on se pyöreä sininen rakennus, jonka
ohikulkija huomaa ensimmäisenä. Pihalla Viikin
gorillan jäänteet. RIP Gorilla.

Sijaitsee Latokartanossa, kivenheiton päässä
Viikin kampukselta. Täällä on hyvin opiskelijan
kukkarolle sopiva kuntosali ja sisäpelikenttä,
jossa järjestetään tiedekuntamme opiskelijoille
tarkoitettu MMYL:n palloiluvuoro pari kertaa
viikossa.

Kattosauna Sivistys (+Ulrika-klusteri)

Täällä järjestetään myös orientoivan viikon
torstain suurbileet!

Tämä mesta tulee tutuksi jo heti
orientaatioviikon ensimmäisinä päivinä. Sivistys
on Helsingin ylioppilassäätiön omistama tila ja
se sijaitsee Domus Gaudium nimisen
rakennuksen ylimmässä kerroksessa. Tiloista
löytyy niin sauna, kuin kattoterassikin! Ulrikaklusteri on samaisessa rakennuksessa, mutta
alimmassa kerroksessa. Tätä tilaa käytetään
yleensä kevyemmän luokan tapahtumiin.
Syksylle 2018 on huhuttu uutta korvaavaa tilaa
Ulrikalle. Jääkäämme odottamaan huhulle
vahvistusta.

Nopat
Eli opintopisteet (OP). Näitä tavoitellaan noin
60 per vuosi. Koska niitä saa ja kuinka monta,
vai saatko ollenkaan, on aina yhtä suurta
arpapeliä. Alea iacta est

Sillis
Vuosijuhlien jälkeinen rapea tilaisuus, jossa
syödään brunssin tapainen ateria. Suuressa
maailmassa sillispäivänä juhlitaan kuulemma
kahta kauheammin, mutta Viikki-piireissä tätä
ilmiötä ei ole toistaiseksi näkynyt.

Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, joka tapoineen ja
perinteineen muuntaa käsityksesi pöytäjuhlista
iäksi. Vähän ruokaa ja paljon juomaa ja laulua.
Pääasia, että on hauskaa. Skål!

Tentti
Kirjallinen kuulustelu, jossa voidaan tenttiä
luennot ja/tai kirjallisuutta. Tenttejä on yleensä

kolme, uusinnat mukaan laskettuna. Kannattaa
olla tarkkana ilmoittautumisen kanssa ;)
Vappu
Opiskelijoille joulua ja juhannusta tärkeämpi
juhlapäivä (viikko), jonka juhlintaan kuuluu
vahvasti haalarit, kuohujuomat ja valkolakit.
Havis
Amanda,
Hämiksen
wappu,
Ullanlinnanmäki. Oi Wappu on.

Vujut
Ainejärjestön vuosijuhlat, joihin puetaan päälle
ns. "parempaa Seppälää". Juhliin kuuluu usein
cocktailtilaisuus, kolmen ruokalajin illallinen,
puheita ja lopuksi vapaamuotoisempaa
juhlintaa. Sekä tietenkin jatkot. Vujuilla
lauletaan myös juomalauluja kuten sitseillä,
mutta etiketti on muodollisempi.

YET-fuksin muistilista
✓ Liity Facebookissa YET-fuksit 2018 -ryhmään, jotta pysyt parhaiten kärryillä tulevasta
✓ Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan, ilmoittautua läsnäolevaksi ja maksaa HYY:n jäsenmaksu
✓ Luo Helsingin yliopiston tunnukset
✓ Muuttajat hoitakaa muuttoilmoituksenne kuntoon
✓ Lataa sähköinen Frank opiskelijakortti ja hae alennus HSL-matkakorttiisi
✓ Tyhjennä orientaatioviikko muista menoista (27.8. – 31.8.) - ohjelmaa on päivällä ja illalla
✓ Orientoiva viikko alkaa ma 27.8.2018. klo 9.00 Viikin kampuksella Metsätieteidentalossa
(Latokartanonkaari 7), sali 110, (Is B1)
✓ Varaa orientaatioviikon jälkeinen viikonloppu palautumiseen, jos mahdollista
✓ Opiskelijan digitaidot - materiaaleihin on hyvä tutustua, jo ennen orientoivan viikon alkua

Tuutorit

Anna Blässar
Sampo Kuronen
Vinkki tuleville fukseille: Yliopistolla on opiskelun
lisäksi paljon oheistoimintaa esimerkiksi
ainejärjestöjen ja osakuntien toimesta.
Rohkeasti vaan mukaan niin bileisiin,
ekskursioihin, kuin PM-kisoihinkin!

Vinkki fukseille: Vaikka kaikki vaikuttaa aluksi
monimutkaiselta ja vaikealta niin asiat selviävät
hetkessä. Älä stressaa turhaan, äläkä pelkää
pyytää apua! Yliopiston oheistoimintaan ja
bileisiin kannattaa harvoin sanoa ei. Fuksivuosi
menee nopeasti niin ota siitä kaikki irti. ;-)

Milla Nieminen
Valtter Vuori
Vinkki fukseille: Kannattaa haastaa itseään alusta
alkaen ja mennä oman mukavuusalueensa
ulkopuolelle; avata keskustelu ventovieraan
kanssa, laittaa nimi ainejärjestön toimihenkilön
virkaan tai ilmoittaa itsensä laskettelureissulle,
vaikket omistaisi edes suksia.

Vinkki fukseille: Alkuun tuntuu, että kaikkea
tekemistä ja ajateltavaa on ihan kamalasti, kun
pitäisi mennä jokaisiin bileisiin, tutustua
ihmisiin, opetella käyttämään mm. yliopiston
järjestelmiä ja opiskellakin välillä, mutta se kyllä
helpottaa. Nauti fuksivuodesta täysillä, äläkä
stressaa liikaa! 🙂

Nelli Pitkäranta
Vinkki fukseille: Panosta laskareihin ja käytä
hyväksesi
luentojen
streamejä
sekä
tallennuksia. Älä huoli, jos et pääse jokaisiin
bileisiin ja kissanristiäisiin, välillä on mukava
herätä aamuluennoille ilman kankkusta.

Aino Kokkonen
Vinkki fukseille: "Mielummin överit ku vajarit"
pätee aivan kaikkeen elämässä! Ottakaa kaikki
ilo irti fuksivuodesta, koska sitä tuutte
muistelemaan vielä kiikkustuolissakin!

Hilma Leppioja
Vinkki fukseille: Ota orientaatioviikko vapaaksi
muista tekemisistä ja muista että torstaina 30.8
on pääpäivä.

Siri Juvonen
Vinkki fukseille: Jos sulla on orientaatioviikolla
ylimäärästä aikaa, ota päikkärit!! Ja opiskelu on
paljon kivempaa ja rennompaa kun sitä tekee
tasasesti läpi vuoden eikä jätä kaikkea
tenttiviikolle 😀

Charlotta Mannila
Vinkki fukseille: live love laugh ja nauttikaa
fuksivuodesta koska se on ohi nopeemmin kun
huomaattekaan.

Jenni Syyli
Vinkki fukseille: Fuksivuosi on ohi nopeemmin
kun osaatkaan arvata, joten nauti joka hetkestä!

Kaisa Juhanko
Laura Aalto
Vinkki fukseille: Älä luule, että kaksi lasia mehua
on ilmaista. Ladonlukon leipä on hyvää, syö sitä
paljon!

Vinkki fukseille: OSALLISTUKAA! Oli sitten
kyseessä sitsit, muut kekkerit, ainejärjestön
iltamat tai milloin mikäkin reissu tai vastuu
tehtävä niin osallistukaa rohkeasti ! Yliopistosta
saa paljon enemmän irti, kun on pelottomasti
mukana ja aktiivinen (kunhan huolehtii, että
kalenterissa riittää tilaa) 🙂

Merete Pelkonen
Juho Kaijanmäki
Vinkki fukseille: Liimatkaa haalarimerkit...
Napatkaa mua tai muita tuutoreita hihasta jos
tarvitsette erikseen apua asiassa kuin asiassa.
Itse erikoistun ulkopaikkakuntalaisten tuskan
jakamiseen. Muistakaa, että lähes jokainen
kasvo on teille uusi, joten tutustukaa toisiinne.
Teette näin opiskeluistanne ja olemisestanne
miellyttävämpää! Ja ai niin, tervetuloa Viikkiin!

Vinkki fukseille: Tervetuloa Viikkiin! Uusia
asioita tulee paljon fuksiviikolla, joten älä
hermostu, jos et muista kaikkia fuksiviikolla
kerrottuja asioita. Keskity mieluummin
nauttimaan fuksiviikosta!

