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pä ät o i m i t ta j i e n

t e r v e h dys

Hei sinä ja onneksi olkoon 
opiskelupaikasta! Viikissä pellot ovat 
vihreitä ja opiskelijat onnellisia.

Olemme Kaisa ja Merituuli, kolmannen 
vuoden elintarviketieteiden 
opiskelijoita. Kesän aikana olemme 
keränneet teille mahdollisimman 
paljon tietoa Viikistä, Maatalous-
metsätieteellisestä tiedekunnasta, 
opiskelusta sekä harrastustoiminnasta 
Viikin kampuksella. Kaikki tämä tieto 
löytyy nyt näiden kansien välistä! 

Syksyn ensimmäiset viikot täyttyvät 
ohjelmasta ja opiskeluiden aloittaminen 
tuo paljon uusia tuulia elämään. 
Kannattaa tarttua näihin tuuliin ja 
osallistua mahdollisimman paljon 
erilaisiin rientoihin jo heti alussa, sillä 
uusien tuttavuuksien sekä ystävien 
kanssa on mukavaa jakaa uudet haasteet 
jotka opiskelijaelämä tuo. Ensimmäisillä 
viikoilla tulet varmasti eksymään 
luentosalia etsiessä ja moodlen käyttö 
ei varmasti ensimmäisellä kertaa 
aukea, mutta kokemus tuo varmuutta ja 
yhdessä näistä selvitään. 

Koskaan ei voi liikaa korostaa 
osallistumista sekä kokemusten 
keräämistä. Lähde siis 
ainejärjestötoimintaan, biletä villisti, 
ilmoittaudu exculle ja vaikuta 
toimintaan. Vaikka luentosalissakin 
oppii paljon, niin sen ulkopuolellakin on 

opittavaa sekä koettavaa, mikä varmasti 
hyödyttää niin työelämässä kuin vapaa-
ajallakin. 

Nykyistä julkista keskustelua 
kuunnellessa voi saada sen kuvan, 
että opiskelu on vain välinearvo, 
jonka tarkoituksena on johdattaa 
kohti valmistumista ja työelämää. Me 
sen sijaan sanoisimme, että opiskelu 
on ainutlaatuinen elämänvaihe, 
joka antaa aikaa ja vapautta kokeilla 
myös kaikenlaista muuta luentojen, 
harjoitusten ja tentteihin pänttäämisen 
ohessa. Nauttikaamme siis tulevista 
hetkistä viikkiläisinä yhdessä! Syksyllä 
nähdään!

Vielä kerran tervetuloa!

Merituuli Hannonen
MMYL ry:n tiedottaja

Kaisa Somerpalo
MMYL ry:n fuksi- ja tuutorvastaava

“Ensimmäisillä 
viikoilla tulet varmasti 
eksymään luentosalia 
etsiessä.”
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“Opiskelu on 
ainutlaatuinen 
elämänvaihe, joka 
antaa aikaa ja 
vapautta kokeilla myös 
kaikenlaista muuta 
luentojen, harjoitusten 
ja tentteihin 
pänttäämisen ohessa.”
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pa l s ta
Puheenjohtajan

Onnittelut loistavan opiskelupaikan 
valinnasta ja tervetuloa opiskelemaan 
Viikkiin, maatalous-metsätieteelliseen 
tiedekuntaan. Olet tehnyt rohkean 
ja kauaskantoisen valinnan, sillä 
tiedekunnastamme saatava koulutus 
antaa valmiudet toimia monissa 
työtehtävissä.

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto 
eli lyhyesti MMYL ry on meidän 
tiedekunnan kaikkien opiskelijoiden 
yhteinen edunvalvoja ja ainejärjestöjen 
kattojärjestö. Ainejärjestötoiminnasta 
poiketen, emme välttämättä näy sinulle 
välittömästi, sillä saapuessasi Viikkiin 
tutustut ensin opiskelijatovereihisi, 
tuutoriisi ja ainejärjestöösi sekä 
alakerhoosi. 

Kaiken taustalla kuitenkin toimii MMYL, 
joka keskustelee niin tiedekunnan, 
professoreiden kuin sidosryhmien 
kanssa erilaisista ajankohtaisista 
opiskelijoita koskettavista haasteista 
ja asioista. Koulutamme myös 
ainejärjestötoimijoita ja neuvomme 
heitä tarpeen vaatiessa Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n 
tuella. Toimimme opiskelijoiden 

äänenä, keräämme palautetta opiskelun 
kehittämiseksi ja pyrimme vaikuttamaan 
meitä koskevissa päätöksissä.  
Täällä saatava koulutus ei suoranaisesti 
valmista mihinkään ammattiin 
vaan antaa valmiudet toimia useissa 
eri tehtävissä esimerkiksi tuote- 
tai kehityspäällikkönä, yrittäjänä, 
ylitarkastajana, tutkijana, lehtorina, 
ravitsemusasiantuntijana tai 
maatalousneuvojana. Ammattien kirjo 
on valtava ja vieläkään ei välttämättä saa 
vastausta kysymykseen, ”Mikä minusta 
tulee isona?”

Tuleva syksy on MMYL:n osalta 
varsin tapahtumarikas ja ”rankalle” 
opiskelulle löytyy vastapainoa. 
Lukuvuosi starttaa perinteisillä koko 

tiedekuntaa yhdistävillä fuksiaisilla, jossa 
sinulla joukkueellasi on mahdollista kirrellä 
ympäri Helsingin keskustaa ainejärjestöjen 
rasteja. Syyskuussa on luvassa vielä 
pohjoismaisten Life Science yliopistojen 
väliset mestaruuskisat, jotka järjestetään 
tänä vuonna Suomessa. Loppusyksystä 
valitaan myös Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunnan eli HYY:n ylin päättävä elin 
eli edustajisto ja opintosuutien johtoryhmiin 
opiskelijaedustajat. Tapahtumista ehkä 
suurimpana on HYY:n 150 juhlaviikko 
marraskuussa. Tahdonkin vielä kertaalleen 
onnitella loistavasta opiskelupaikasta.

Juho Kotala
MMYL ry:n hallituksen puheenjohtaja 2018
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m m y l?

Tuutorit auttavat opiskelijaa 
joka käänteessä, ota siis 
yhtyeystiedot heti talteen!

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto 
on Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan 
ainejärjestöjen yhteinen katto-
organisaatio. 

Ensisijainen tehtävämme on toimia 
jäsentemme edunvalvojana. MMYL 
ry:llä on kymmenen jäsenjärjestöä, 
joiden edunvalvonnasta huolehdimme. 
Tavoitteena on myös edistää 
tiedekuntamme tunnettavuutta sekä 
parantaa näkyvyyttä niin yliopisto tasolla 
kuin maakunnissakin. MMYL ry järjestää 
monipuolisia opiskelijatapahtumia, 
sekä tekee yhteistyötä muiden 
tiedekuntajärjestöjen kanssa. MMYL 
ry:n järjestämiä tapahtumia ovat 
esimerkiksi merkkimarkkinat, Viikki 
GP, opintoinfot, urheiluvuorot, 
talviluistelu sekä Zetorin veto vappuna. 
Nämä ja monet muut tapahtumat 
tulevat sinulle varmasti tutuksi 
seuraavan vuoden aikana. Tervetuloa 
mukaan ainejärjestörajat ylittävään 
toimintaamme! 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! 

Mikä on
Helsingin yliopiston

ylioppilaskunta 
HYY

Harrastejärjestöt
Muut 

tiedekuntajärjestöt

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto 
MMYL ry

Agro Forst rf
Lipidi ry

Metsäylioppilaat ry
Myy ry

Oikos ry
Sampsa ry

Viri Lactis ry
ViTa ry

Volutas ry
Vuorovaikeutus ry

VEKE

M M Y L  r y

M M Y L  r y

MMYL ry:n hallitus.



8

m m y l

h a l l i t u s  2 0 1 8

puheenjohtaja
Juho Kotala
juho.kotala@helsinki.fi

varapuheenjohtaja
Tiia Kuronen
tiia.kuronen@helsinki.fi

taloudenhoitaja
Tuomas Anttila
tuomas.os.anttila@helsinki.fi

sihteeri
Saara Patama
saara.patama@helsinki.fi

fuksi- ja tuutorvastaava
Kaisa Somerpalo
kaisa.somerpalo@helsinki.fi

tiedottaja
Merituuli Hannonen
merituuli.hannonen@helsinki.fi



9

opintovastaava
Anastassia Laine
anastassia.blinova@helsinki.fi

opintovastaava
Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@helsinki.fi

liikuntavastaava
Otto Erälinna
otto.eralinna@helsinki.fi

kv-vastaava
Annabel Achy
annabel.achy@helsinki.fi

tapahtumavastaava
Saija Papunen
saija.papunen@helsinki.fi

tapahtumavastaava
Brita Ojala
brita.ojala@helsinki.fi

Opiskeluaikana kannattaa liittyä mukaan 
ainejärjestötoimintaan!
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h a a l a r i n

k äy t t ö o pa s

Opiskelijan tunnistaa kadulla värikkäistä haalareista. 
Haalareissa näkyy sponsorit, haalarimerkit sekä 
tussitöherrystä. Jos mietit, mistä ihmeestä on kyse, 
tässä sinulle infoa haalareista.

Haalarit ovat tietynlainen opiskelijaunivormu. Ne ovat 
kätevä lisävaruste erilaisiin tapahtumiin ja ne toimivat 
suojana esimerkiksi lunta, likaa ja kylmyyttä vastaan. 
Haalarit ovat myös tärkeä informaation välittäjä: Värit 
ja selässä oleva ainejärjestön nimi sekä logo kertovat, 
mihin joukkoon kuuluu. Samoja värejä saattaa löytyä 
useammasta tiedekunnasta ja korkeakoulusta, joten 
ainejärjestön, killan tai ammattikorkeakoulun voi 
tarkistaa viimeistään selästä. 

Haalareihin ommelluista haalarimerkeistä näkee muun 
muassa, missä tapahtumissa opiskelija on ollut, mitä 
”arvomerkkejä” hänellä on sekä joissain tapauksissa 
henkilön fuksivuoden. Sponsoreista näkee, mitkä 
yritykset ovat tukeneet alan opiskelijoita.

Seurustelukumppaneilla on tapana vaihtaa lahkeita, 
mutta on muitakin tapoja tuunata haalareita. Jotkut 
haluavat lisätä esimerkiksi karvahupun, toiset 
vanhan opinahjonsa hihan tai taskun. Suosituin 
tapa modata on aiemmin mainitut haalarimerkit, 
joita voisi sanoa opiskelijoiden Pokémon-korteiksi. 
Haalarimerkkejä ommellessa on tärkeä muistaa, ettei 
ompele sponsoreiden päälle: sponsorit ovat maksaneet 
näkyvyydestä! Jotkut opiskelijat haluavat kirjoittaa 
toistensa haalareihin tusseilla esimerkiksi muistoina 
erilaisista tapahtumista. Haalareita ei kuulu pestä. 
Silittämistä ei myöskään suositella, sillä painatukset 
saattavat kärsiä.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan värit

Lipidi 
(elintarvikeylioppilaat):  
 turkoosi

Sampsa 
(maatalousylioppilaat):  
 kirkkaanvihreä

MYO
(metsäylioppilaat):   
 punainen

Voluntas
(markkinointi):   
 musta

Oikos 
(ravitsemustiede ja 
kuluttajaekonomia):   
violetti

Myy 
(ympäristötieteilijät):   
 tummanvihreä

Vita 
(Viikin taloustieteilijät ry) 
 tummansininen

Haalarit ovat tietynlainen 
opiskelijaunivormu.
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Metsäylioppilaat

Lipidi

Myy

Sampsa

Voluntas

Oikos

Vita
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A
A-talo: Kampuksen rakennus, missä sijaitsee 
muun muassa Kielikeskus, Ladonlukko ja 
ATK-asema
Agro-forst: Tiedekunnan ruotsinkielinen 
järjestö
Ainejärjestö: Opiskelijoiden yhdistys, jonka 
jäsenet voivat olla useamman pääaineen 
edustajia
Agronomiliitto: Palvelu- ja etujärjestö, 
joka yhdistää maatalous-, elintarvike- ja 
ravitsemustieteiden osaajat
Akateeminen vapaus: Luennoille ei ole pakko 
mennä. On eri asia, onko poisjäämisestä 
hyötyä
Akateeminen vartti: Esimerkiksi luennot 
alkavat aina varttia yli eikä tasalta. Muissa 
tapauksissa tekosyy tulla vartti myöhässä
Alina-Sali: Uudessa ylioppilastalossa sijaitseva 
juhlasali
AMK: Ammattikorkeakoulu

B
B-talo: Rakennus, missä sijaitsee mm. 
luentosalit B1-B7
Biokeskus: Kolme rakennusta (1, 2 ja 3), joissa 
on ainakin kolmen eri tiedekunnan opetusta 
sekä Unicafé Biokeskus
BY: Bio-ymppi, bio- ja ympäristötieteellinen 
tiedekunta
Boa ry: Biotekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö

C
C-grundi: Latokylän C-talon pohjakerroksessa 
sijaitseva bilemesta

D
Dekaani: Tiedekunnan johtaja, ei mikään lintu

D-talo: Taas yksi rakennuksista, missä 
järjestetään opetusta, kuten yleisen kemian 
labrat

E
E-talo: Rakennus, missä sijaitsee mm. Think 
Company
EE: Elintarvike-ekonomia
EE-talo: Ei elintarvike-ekononmiatalo, 
vaan eläinlääke- ja elintarviketieteiden talo. 
Rakennuksessa on myös Unicafé Viikuna
EK: Elintarvikekemia
Ekskursio: Yritysvierailu/opintomatka
ET/ETT: Elintarviketeknologia
ETK: Elintarviketieteet. Myös 
elintarviketieteiden kandidaatti
ETM: Elintarviketieteiden maisteri

F
Frank: Uudenlainen opiskelijakortti, mistä 
vanhemmat opiskelijat ovat hämillään
Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija, 
kuulemma
Fuksiaiset: Uusille opiskelijoille tarkoitettu 
rastirata

G
Gradu: Pro gradu tutkielma, maisterivaiheen 
lopputyö

H
Haalarit: Opiskelijan univormu
Haalarimerkki: Kangasmerkki, jonka voi 
kiinnittää haalareihin
HOAS: Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiö
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 
joka on pakko tehdä
Humanisti: Humanistisia tieteitä opiskeleva 
henkilö. Jostain syystä heistä vitsaillaan paljon

f u ks i s a n a s t o
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HOAS: Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiö
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, 
joka on pakko tehdä
Humanisti: Humanistisia tieteitä opiskeleva 
henkilö. Jostain syystä heistä vitsaillaan paljon
HY: Helsingin yliopisto
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

I
Info-talo: Infokeskus Korona, missä on mm. 
kampuksen kirjasto

K
Kandi: Alempi korkeakoulututkinto. Voi 
tarkoittaa myös kanditutkielmaa

L
Ladonlukko: Ravintola A-talossa
Latokylä: Ylioppilaskylä Viikin kampuksen 
vieressä
Lipidi ry: Elintarvikeylioppilaiden ainejärjestö
Luento: Opetustapahtuma, jossa opettaja puhuu 
ja opiskelijat kuuntelevat
Lyyra: Vanhanlainen opiskelijakortti, joka ei 
hämmennä vanhempia opiskelijoita

M
MAA: Maaperätiede
Metsäylioppilaat: Metsäylioppilaiden 
ainejärjestö
MIKRO: Mikrobiologia
MMM: Maatalous-metsätieteiden maisteri
Mmtdk: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
MMYL: Maatalous-metsäylioppilaiden liitto, 
tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö
Myy ry: Ympäristötieteiden opiskelijoiden 
ainejärjestö

O
Oikos ry: Ravitsemustieteiden ja 
kuluttajaekonomian opiskelijoiden ainejärjestö
Opintopiste, op: Tärkeä kerätä, jotta Kela 
tykkää ja antaa opintotukea. Vaihtoehtoinen 
ilmaisutapa noppa
Osakunta: Järjestö, joka yhdistää samalta 
seudulta kotoisin olevat opiskelijat

P 
Pruju: Luentomoniste
RAV: Ravitsemustiede

S
Sampsa ry: Maatalousylioppilaiden ainejärjestö
Sillis: Isojen juhlien – kuten vuosijuhlien – 
jälkeinen aamupala
Sitsit: Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään ja 
lauletaan

T
Teekkari: Tekniikan opiskelija, joka majailee 
Otaniemessä. Vältät heitä välttämällä 
Otaniemeä
Tentti: Kurssin loppukoe
Teologi: Teologian opiskelija
Tutor: Fukseja tukeva henkilö, joka auttaa 
selvittämään omituisuudet
Tähkä: Fazer Amican lounasravintola 
eläinsairaalan vieressä

U
Ullanlinnanmäki: Opiskelijoiden 
kokoontumispaikka vappuna. Sijaitsee 
Kaivopuistossa
Unicafé: Opiskelijaravintolaketju
Uusi: Uusi ylioppilastalo

V
Vanha: Vanha ylioppilastalo
Vappu: Juhlapäivä 1.5., jolloin saa pitää 
ylioppilaslakkia päässään
ViTa ry: Viikin taloustieteilijöiden ainejärjestö
Viikuna: EE-talon Unicafé
Viri Lactis ry: Maitoteknologian opiskelijoiden 
ainejärjestö
Voluntas ry: Markkinoinnin opiskelijoiden 
ainejärjestö
Vuosijuhlat: Järjestön vuosipäivien kunniaksi 
järjestettävät juhlat, joissa miehet pukeutuvat 
frakkiin ja naiset iltapukuun
YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
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Matkalla Viikkiin?
• Reittiopas.fi

 Asuntoa vailla?

• Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS

• Latokartanon ylioppilaskylä Viikissä

Viikin opiskelijaruokalat:

•  Hyyravintolat.fi

•  Ravintola Ladonlukko

•  Ravintola Tähkä

Opiskelijan liikuntamahdollisuudet Viikissä:

•  Unisport ryhmäliikuntatunnit Viikin normaalikoululla

•  Viikin monitoimitalo

•  Viikin ulkoilumaastot

• Ainejärjestöjen urheilutapahtumat

Opiskelijan avuksi opintoihin:

• HY WebOodi - Ilmoittaudu kursseille ja seuraa opintojasi

• Office 365 - Helsingin yliopisto

• HY Moodle - Kurssien luentoalustat

• HY Flamma - Lukujärjestys, opintojen seuranta, sanakirja(!), kaikki 

mitä et yliopiston sivuiltatodellakaan löydä…

• HY Mainari - Kaikki yliopiston sähköpostiosoitteet

• HY Helpdesk - Opiskelijan tuki

Bilettämään?

• Viikin Alko - Viikintori 3, 00790 Helsinki

• C-Grundi - Talonpojantie 13 pk, 00790 Helsinki

• Helsingin taksikeskus, Puh. 0100 0700

• Sähköpostit sekä sosiaalinen media seurantaan tapahtumien   

bongaamiseksi

# va i n v i i k k i j u t u t
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V I I K K I A R E E N A

VikkiAreena on vuodesta 2012 lähtien maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen 
järjestämä työelämätapahtuma, jonka tarkoituksena 
on syventää opiskelijoiden tietämystä yritysten 
toiminnasta ja oman alan uramahdollisuuksista. 

Yritykset taas pääsevät profiloitumaan työnantajina 
ja tapamaan tulevaisuuden huippuosaajia. Tänä 
vuonna ViikkiAreena järjestetään 13.11-14.11.2018 
Viikin Kampuksella ja olet sinne enemmän kuin 
tervetullut.

ViikkiAreenaan osallistuminen ei katso 
opiskeluvuotta, kiinnostuksen kohteitasi tai 
pääainettasi. Kolmipäivänen tapahtuma on jaettu 
teemoittain: ympäristö- ja maatalous, metsä 
ja järjestöt sekä elintarvike. Yritysten lisäksi 
löydät ViikkiAreenasta erilaisia työpajoja, jotka 
valmistavat sinua työnhakijana sekä ajankohtaisia 
seminaaripuhujia. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijana voit 
rohkeasti esitellä itsesi Viikkiläisistä 
kiinnostuneille työnantajille, kysyä erilaisista 
suuntautumisvaihtoehdoista tai vaikkapa
kesätöistä. ViikkiAreenassa tapaat myös 
entisiä Viikkiläisiä ja pääset kuulemaan heidän 
uratarinoitaan.

Lisätietoa ViikkiAreenasta:
FB: ViikkiAreena
IG: viikkiareena

“Kolmipäivänen 
tapahtuma on jaettu 
teemoittain: ympäristö- 
ja maatalous, metsä 
ja järjestöt sekä 
elintarvike.”

Viikissä tapahtuu
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p m - k i s at
s u o m e e n
PM-kisat 19.9.-22.9.2018.Syksyn 
kovin tapahtuma saapuu Viikkiin.
Tule ottamaan selvää kuka on Sisu 
ja mitä ihmettä on PM-kisat!

PM-kisat eli Pohjoismaisten Life 
science-yliopistojen väliset urhei-
lukilpailut järjestetään tänä vuon-
na Helsingissä. Myös fukseilla on 
mahdollisuus lähteä mukaan ki-
sajoukkueeseen, sillä uusille opis-
kelijoille on varattu muutama paik-
ka Suomen 80-hengen joukkueessa! 
Olkaa siis nopeita!!

PM-kisat järjestetään joka vuosi 
syyskuun loppupuolella. Tämän 
vuoden kisa-ajankohta on keski-
viikko 19.9. – lauantai 22.9.2018. 
Suomen joukkueen osalta kisaviik-
ko alkaa jo maanantaina jolloin 
seilataan Silja Linellä Tukholmaan 
vastaan Tanskan (University of 
Copenhagen Faculty of Life Scien-
ce, Ruotsin (Swedish University 
of Agricultural Science) ja Nor-
jan (Norwegian University of Life 
Science) joukkueita. Kaikki maat 
saapuvat keskiviikkona Helsinkiin 
ja kisat pärähtävät käyntiin.

Tapahtumalla on hyvin pitkät pe-
rinteet: tämä on järjestyksessä 
72 kerta kun kisoja järjestetään. 
PM-kisat pelataan rennolla fair 
play -meiningillä: pelitaitojen sijas-
ta tärkeintä on hyvä joukkuehenki 

ja uusiin, samojen alojen opiskelijoi-
hin tutustuminen. Kyseessä siis aivan 
huippu, pohjoismaisia opiskelijoita 
lähentävä tapahtuma, jota ei kannata 
missata! ;)

Tämän vuoden kisalajit ovat: uinti, 
lentopallo, käsipallo, koripallo, sou-
tu, yleisurheilu, jalkapallo, ratsastus, 
suunnistus, frisbee, sähly, tennis, sul-
kapallo ja ammunta. Kisoihin kuuluu 
urheilun lisäksi mm. jatkuva leik-
kimielinen joukkuemaskottien kid-
nappaus, maajoukkuehengen nostat-
tamislaulut ja joka ilta järjestettävät 
hurjat bileet, jotka huipentuvat lauan-
taina järjestettävään isoon pöytäjuh-
laseremoniaan, Bankettiin.

Fukseille PM-kisat ovat loistava tilai-
suus verkostoitumiseen ja eri pääai-
neiden opiskelijoihin tutustumiseen, 
mutta vain nopeimmat mahtuvat 
joukkueeseen!

Onneksi on kyseessä kotikisat ja ki-
sojen järjestämiseen tarvitaan paljon 
vapaaehtoisten apua. Eli vaikka et täl-
lä kertaa joukkueeseen mahtuisi tai 
haluat vain ensin vain nähdä, mistä 
oikein on kyse, voit ilmoittautua va-
paaehtoiseksi ja näin päästä mukaan 
upeisiin PM-kisoihin, tutustumaan 
uusiin tyyppeihin ja ennen kaikkea 
tulet bailaamaan huimiin bileisiin. 
Vapaaehtoisille on siis pienen työn 
ohessa luvassa kaikkea kivaa. Ja ensi 
vuonna sitten vain mukaan joukkuee-
seen ja Ruotsiin.

Mukaan joukkueeseen pääsevät no-
peimmat ilmoittautujat lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen liisa.rake-
maa@gmail.com. Samasta osoitteesta 
voi myös kysellä mitä tahansa lisätie-
toja ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi 
kisoja järjestämään. 

 
Kisaterveisin,
Sisu, Liisa ja koko PM-kisojen järkkäystiimi
MMYL ry
liisa.rakemaa@gmail.com
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Kisaedustusta. Tule 
kannustamaan Viikkiläiset 
voittoon!

Viikissä tapahtuu
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“Speksi oli 
kokonaisuudessaan 
ihan mieletön 
kokemus!”
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Speksi tarkoittaa opiskelijoiden 
interaktiivista musikaaliteatte-
ria, johon yleisö pystyy osallis-
tumaan huutamalla “Omstart!”. 
Tällöin äsken nähty tapahtuma 
tulee esittää uudelleen. Oms-
tarttiin voi lisätä myös määreen, 
kuten “Omstart ruotsiksi”, jol-
loin äsken nähty esitetään uu-
delleen mahdollisimman hyväl-
lä ruotsilla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että esitys ei ole koskaan saman-
lainen ja hyvät naurut on taattu!

Viikki-speksi toteutetaan Bios-
fäärin, MMYL:n ja YFK:n tu-
kemana. Produktioon tarvitaan 
paljon osaavia ja luovia ihmisiä 
mukaan, jotta esityksestä tulee 
toimiva.  Tarvitaan näyttelijöitä, 
tanssijoita, kuorolaisia, bändi-
läisiä, lavastajia, maskeerajia ja 
puvustajia. Eri tiimit treenavat 
suurimman osan ajasta erik-
seen, mutta yhteisiäkin treenejä 
on, sillä on tärkeää, että yhteis-
henki säilyy alusta loppuun! 

Itse olin viime vuoden “Kaiken 
teoria” produktiossa mukana. 
Näyttelin pienissä rooleissa ja 
autoin vapaa-ajallani lavastei-
den parissa. Itseltäni löytyy ai-
kaisempaa kokemusta teatterin 
parista, mutta meidän tiimissä 
oli monia, joilla ei ollut aikai-
sempaa kokemusta näyttele-

misestä. Joten jos olet rohkea, 
luova ja heittäytymis taitoinen, 
niin tämä voi olla just sun juttu! 
Ja jos näytteleminen ei nappaa, 
niin voit hakea muihin aikai-
semmin mainitsemiini tiimei-
hin, sillä ihan kaikkia osa-aluei-
ta tarvitaan mukaan!

Speksi oli kokonaisuudessaan 
ihan mieletön kokemus! Cas-
ting meillä oli marraskuussa ja 
esitykset maaliskuussa, joten 
yhdessä tuli pyörittyä vähän 
yli 5kk. Sain tältä ajalta paljon 
uusia kavereita ja oma heittäy-
tymistaitoni parani entisestään, 
joten suosittelen speksiä todel-
la paljon! Lisätietoja tulevasta 
produktiosta ja rekryistä tulee 
Viikki-speksin facebook sivul-
le, joten jos mielenkiinto heräsi, 
niin kannattaa käydä tykkää-
mässä sivusta!

Onnea tuleviin opintoihin ja 
toivottavasti nähdään speksin 
merkeissä!

Anni, 3 vuoden elintarviketie-
teiden opiskelija 

Kuvat 1&3 
Risto Raveala 
ja kuva 2 Topi 
Pakarinen. 

v i i k k i -
s p e ks i

Viikissä tapahtuu
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m y y  ry
Ympäristötieteiden 
opiskelijat – MYY ry

Myy on jo kypsään ikään 
päässyt, kahdessa tiedekun-
nassa toimiva ainejärjestö. 
Ympäristöasiat ovat yllättäen 
lähellä sydäntämme. Ha-
luamme muuttaa maailmaa 
ja löytää ratkaisuja aikamme 
polttaviin ongelmiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja bio-
diversiteetin hupenemiseen. 
Toimimme ympäristöhen-
gessä ja tämän takia esimer-
kiksi meidän vegaaninen sa-
fka on tosi hyvää :D Vaikka 
kaiken takana on vanha kun-
non hippiaate ovat myyläiset 
ihan täysjärkistä ja mukavaa 
porukkaa. Fuksivuonna on 

mahdollisuus löytää se oma 
paikka yliopistossa. Siihen 
saattaa kuitenkin mennä tovi 
ja omaa juttuaan kannattaa 
hieman haeskella. Useaan 
ainejärjestöön kuuluminen 
on oikeasti fiksua ja kermat 
päältä periaatteella pelaami-
nen on myös ihan sallittua. 
Mutta siis mitä Myy tekee? 
No, pitkälti ihan samoja jut-
tuja kun muutkin järjestöt, 
mutta omalla twistillään. 
Järjestämme bileitä, ulko-
maanexcuja sekä meillä on 
useita kerhoja. Erilaisuus on 
meidän rikkaus ja tasa-ar-
vo-kysymykset ovat meille 

erittäin tärkeitä. Joten kyllä 
Myyssä tehdään paljon muu-
takin kuin vain niitä ympä-
ristöjuttuja. Me tehdään 
myös niitä tavallisimpia ai-
nejärjestön juttuja, kuten 
pidetään bileitä ja huolehdi-
taan siitä, että opiskelijoilla 
on asiat mahdollisimman 
hyvin. Biokeskus 3:n kertsi 
on myyläisten pesä. Ilmaiset 
kahvit jäsenillemme!

Ainejärjestöt esittäytyvät
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v u o r o va i k e u t u s
Ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa 
eli YLE:ä opiskelevien opiskelijoiden 
ainejärjestö.

Vuorovaikeutus ry eli tuttavallisemmin VV, 
on Helsingin yliopistossa pääaineenaan ym-
päristö- ja luonnonvaraekonomiaa eli YLE:ä 
opiskelevien opiskelijoiden ainejärjestö. 
Kuulumme kahteen laajeempaan järjes-
töön, maatalous- ja metsäylioppilaiden liit-
to MMYL ry:hyn sekä Helsingin yliopiston 
ylioppilaskuntaan! Emme ole enää osa ym-
päristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestöä 
MYY ry:tä, mutta meidät tunnistaa kuiten-
kin heidän tummanvihreistä MYY ry:n haa-
lareistaan. Vuorovaikeutuksen kanssa pääset 
pitämään hauskaa ja tutustumaan lisää ajan-
kohtaiseen pääaineeseemme.
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h e l i x  ry
Biokemian sekä solu- 
ja molekyylibiologian 
opiskelijoiden ainejärjestö

Helix ry on Helsingin yliopiston biokemian 
sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoi-
den ainejärjestö, joka perustettiin vuonna 
1969. Helix valvoo Helsingin yliopiston bio-
tieteiden opiskelijoiden yhteisiä etuja sekä 
järjestää erilaisia tapahtumia. Helixin halli-

tus ja virkailijakunta koostuu opiskelijoista, 
jotka vuosittain valitaan tehtäviinsä syysko-
kouksessa. Helixin jäseneksi voi liittyä jokai-
nen Helsingin yliopistossa biotieteitä opiske-
leva tai biotieteistä kiinnostunut.

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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S v e n s k a 
S t u d e n t e r s 
A g r o - F o r s t 
F ö r e n i n g  r . f. 
Svenskspråkiga ämnesföreningen vid 
agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och 
veterinärmedicinska fakulteten. 

Agro-Forst är den enda 
svenskspråkiga ämnesföre-
ningen vid agrikultur-fors-
tvetenskapliga fakulteten 
och veterinärmedicinska fa-
kulteten. Föreningen funge-
rar som en samlingsplats där 
studeranden från alla stu-
dieinriktningar samlas och 
umgås på svenska. Förstås är 
också alla finskspråkiga stu-
deranden hjärtligt välkomna 
med! Agro-Forst är en liten 
men väldigt aktiv förening 
som ordnar sitsar, fester, 
sport- och kulturevene-
mang, den årliga utlandsex-
kursionen, studieresor och 

företagsbesök, sommarträff 
och mycket mer! Agro-Forst 
ordnar också program ge-
mensamt med andra före-
ningar och deltar aktivt i 
andra föreningars program. 
Föreningen hänger också 
med i det som händer och 
bestäms i fakulteten vilket 
är viktigt med tanke på det 
svenska språkets intressebe-
vakning. Målet med det här 
är att alla studeranden med 
svenska som modersmål 
har och får behålla rätten 
och möjligheten att använ-
da svenska i studierna och 
också gå vissa kurser på sitt 

modersmål vid fakulteten. 
Svenska Studenters Agro-
Forst Förening r.f. hittas på 
Facebook, på instagram hit-
tas föreningen på namnet 
agroforst. Man kan också 
besöka hemsidan www.agro-
forst.fi där det berättas mer 
om föreningen och man bl.a. 
hittar anvisningar till hur 
man anmäler sig till Agro-
Forsts e-postlista som är den 
viktigaste informationska-
nalen för evenemang och 
annan viktig info!
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V i r i  L a c t i s  ry
Maitoteknologiasta 
kiinnostuneille avoin 
järjestö

Olemme alunperin maito-
teknologian opiskelijoiden 
ainejärjestö, mutta nykyi-
semmin kansainvälinen, 
kaikille maitoteknologiasta 
kiinnostuneille avoin järjes-
tö! Koostumme enimmäk-
seen elintarviketieteilijöis-
tä, mutta jäsenissämme on 
myös muita pääaineopiske-
lijoita. 

Vuosittaisia kohokohtia toi-
minnassamme on ulkomaan 
excursio, joka esimerkiksi 
keväällä 2018 suuntautui 
Italiaan, Parmaan EFSA:n 

toimipisteeseen, sekä Parmi-
giano Reggiano -juustoteh-
taalle. 

Muita suosittuja tapahtu-
miamme ovat International 
Dinner party, jossa on usein 
paljon vaihtareita ja hauskaa, 
kansainvälistä meininkiä hy-
vän ruoan merkeissä, sekä 
joka syksyinen Juusto&Vii-
ni-ilta, jossa on (nimensä 
mukaisesti) maistilla useita 
herkullisia juustoja ja viine-
jä, sekä tietysti mitä mahta-
vinta seuraa! Juusto&Viini 
-iltaan fuksit ovat erityisen 

tervetulleita ja toivomme-
kin, että pääset kanssamme 
paikalle pitämään hauskaa ja 
nauttimaan herkuista!

Tule siis rohkeasti mukaan 
meidän järjestämiin tapah-
tumiin ja tutustumaan mei-
dän toimintaan! Loppusyk-
systä juuri sinulla on myös 
mahdollisuus hakea mukaan 
Virin hallitukseen. (Tiesit-
hän että ainejärjestötoimin-
ta-aktiivisuudestakin saa 
opintopisteitä ;))

Kevään 2018 ulkomaan excursiolta, Italialaisesta Parmigiano Reggiano -juustolasta  // Pikkujoulutunnelmia Valiolla vietetyistä pikkujouluista.

Juusto&Viini-ilta
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o i ko s  ry
Kuluttajaekonomian ja 
ravitsemustieteiden opiskelijoiden 
yhteinen järjestö. 

Oikos on yli 70-vuotias ai-
nejärjestö, joka on monien 
vaiheiden kautta päätynyt 
kuluttajaekonomian ja ra-
vitsemustieteiden opiskeli-
joiden yhteiseksi järjestöksi. 
Opintouudistusten myötä 
kumpaankaan pääaineeseen 
ei oteta enää kandifukseja, 
joten jatkossa toimintamme 
kohderyhmää ovat ravitse-
mustieteen maisteriohjel-
man opiskelijat. Toivotamme 
kuitenkin ilolla kaikki ravit-
semustieteestä kiinnostu-
neet ja alaa vähänkin harkit-
sevat mukaan! Järjestämme 

erilaisia opinto- ja työelä-
mätapahtumia rennompaa 
menoa unohtamatta. Oikos-
laiset ovat iloisia, auttavaisia 
ja puhaltavat yhteen hiileen 
muutosten myllertäessäkin, 
tervetuloa osaksi porukkaa! 
:) 

Ida Jouhki
Oikos ry tiedottaja
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v i i k k i  b r e w i n g  s o c i e t y
Oluen ja siiderin valmistuksesta 
kiinnostuneille opiskelijoille tarkoitettu 
opiskelijajärjestö. 

Viikki Brewing Society on 
oluen ja siiderin valmis-
tuksesta kiinnostuneille 
opiskelijoille tarkoitettu 
opiskelijajärjestö. VBS:n tar-
koituksena on edistää oluto-
saamista ja tietoutta Viikin 
kampuksella, sekä innostaa 
uusia ihmisiä tekemään olut-
ta. Jäsenistön käytössä on il-
maiseksi laitteisto oluen val-
mistukseen, ja aloittelijoita 
opastetaan niiden käytössä. 
Lisäksi teemme yhteistyötä 
Helsingin yliopiston ja ko-
timaisten pienpanimoiden 
kanssa erilaisten olutprojek-

tien kautta. Jos toiminta kiin-
nostaa, lisätietoja voi kysellä 
facebook-sivumme kautta 
https://www.facebook.com/
viikkibrewingsociety/ tai lä-
hettämällä sähköpostia olli.
mikkonen@helsinki.fi

Olutterveisin,
Olli Mikkonen
Puheenjohtaja
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U n i f o r s t
Silta opintojen ja työelämän välillä. 

Metsäylioppilaiden osuus-
kunta Uniforst raottaa ovea 
työelämään tarjoamalla jäse-
nilleen oman alan työmah-
dollisuuksia. Osuuskunta 
perustettiin opiskelijoiden 
toimesta, jotta heissä itses-
sään piilevä tietotaito voitai-
siin nostaa esiin ja käyttöön 
jo opintojen aikana. Pyrki-
myksenä on siis parantaa jä-
senten työelämävalmiuksia!

Helsingin yliopiston Maa-
talous-metsätieteellinen tie-
dekunta palkitsi Uniforstin 
vuoden 2017 vaikuttajana. 

Perusteluksi annettiin yhteis-
kunnallinen vaikuttaminen. 
Osuuskunnan tavoitteena 
onkin sillan rakentaminen 
korkeakouluopintojen sekä 
elinkeinoelämän välille.

Käykää tutustumassa ja liit-
tykää jäseneksi verkkosivuil-
tamme!  

www.uniforst.fi
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V e k e
Elintarvike- ja 
kuluttajaekonomian 
opiskelijoiden järjestö. 

Viikin Elintarvike- ja Kulut-
tajaekonomistit ry on Viikin 
ainejärjestöistä nuorin – pe-
rustettu 2017 vartavasten 
Helsingin yliopiston elintar-
vike- ja kuluttajaekonomian 
opiskelijoille. VEKE toimii 
opiskelijoiden ja ohjelmien 
edunvalvojana ja järjestää 
monipuolisesti erilaisia ta-
pahtumia jäsenilleen, yritys-
ekskursioista railakkaisiin 
illanviettoihin!



Turn your passion 
into food with 

a purpose.

Join us to find your 
great tasting job.

www.fazercareers.com


