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 nnittelut huikeasta opiskelupaikan valinnasta! 
Viikki on paikka, jossa viihdyt paremmin kuin 

hyvin, tunnelma on kuin maalla, mutta kaupunki on 
lähellä.  

Meitä maataloustieteen opiskelijoita on erilaisista 
taustoista, on tiloilta tulevia ja kaupungeista kotoi-
sin olevia. Itse olen kotoisin Sipoosta, vailla tilataus-
taa ja Viikkiin päädyin pelkästään hevosharrastus-
taustalla. Tämä ei kuitenkaan ole menoa haitannut 
ja kaiken tarpeellisen kyllä oppii.  

Ajatukset Helsinkiin muutosta voivat tuntua pelotta-
vilta. On haastavaa, kun kaverit ja perhe jäävät koti-
paikkakunnalle, jonne matkaa saattaa kertyä use-
ampia satoja kilometrejä. Kuitenkin kokemukseni 
mukaan niin läheltä kuin kaukaa pohjolastakin Viik-
kiin saapuneet ovat viihtyneet hyvin.  

Ohjelmaa riittää aina erilaisista iltariennoista yhtei-
siin opintopiireihin, joita ilman ei välillä tuntuisi 
opinnot etenevän. Yhdessä pähkäillessä on kuiten-
kin hankalammatkin tehtävät selvitetty ja tosiaan 
täällä riittää monen moista menoa opintojen ohella.  

Viikki on oivallinen valinta, jos sinulle ei ole vielä 
selvinnyt mitä haluat tulevaisuudessa tehdä. Jatkat-
ko kenties kotitilasi pitoa tai perustat uuden maata-
lousalan yrityksen vai haluatko työskennellä jossain 
alan kansainvälisissä asiantuntija tehtävissä? Kaikki 
tämä ja paljon muutakin on mahdollista agronomin 
koulutuksella. Oikeastaan voit melko paljon itse vai-
kuttaa mitä painotat opinnoissasi ja mihin suuntaat 
tulevaisuudessa.  

Sampsa ja sen alakerhot järjestävät vuosittain lukui-
sia yritysvierailuita niin kokousten kun pidempien 
reissujen yhteydessä. Nämä tilaisuudet ovat oiva 
keino luoda kontakteja ja selvittää minkälaisia ovat 
maatalouden ja ruoantuotannon sektorilla toimivat 
tahot. Osallistumalla itse Sampsan ja alakerhojen 
toimintaan pääset helposti vaikuttamaan siihen mis-
sä vierailemme ja minkälaista toimintaa järjestäm-
me.  

Yritysvierailujen lisäksi on mahdollista käväistä työ-
elämän puolella opintojen aikana, nimittäin meillä 
on osuuskunta Tähkä, joka välittää ja mahdollistaa 
maatalousylioppilaille työtä ja työkeikkoja opiskelu-
aikana. 

Maataloussektorilla toimiminen vaatii jatkuvaa uu-
distumista ja monien näkökulmien yhteen sovitta-
mista. Haasteita riittää, mutta ne mahdollistavat 
asioiden kehityksen! Maatalous ja kotimainen ruo-
antuotanto ovat asioita, jotka eivät lakkaa olemasta 
keskeisiä osia yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa, että 
meille tulevaisuuden tekijöille riittää töitä ja uuden 
oivaltamista.  

 

Nähdään Viikissä!  

 tervehdys 

Hilkka Koskikallio 

Sampsa ry:n puheenjohtaja 
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 tervehdys 

 ikein suuret onnittelut myös minunkin puoles-
tani! Mahtavaa, että olet valinnut juuri Suo-

men parhaimman opiskelupaikan! Olen varma, ettet 
tule katumaan päätöstäsi lähteä opiskelemaan Viik-
kiin. Tässä teille kirjoittelee Teemu, viime vuoden 
fuksi ja tämän hetkinen Sampsa ry:n fuksivastaava. 

Moni teistä varmasti miettii, mitenkäs siellä Helsin-
gissä oikein pärjää tai miten sinne Helsinkiin mahtaa 
sopeutua. Voin kertoa itseni ja kanssaopiskelijoiden 
puolesta, hyvin. Viikki on siitä mahtava paikka, että 
Helsingin keskustaan on alle 10km matkaa, mutta 
jos haluaa, pääsee peltojen keskelle tai metsään 
juoksentelemaan tai rauhoittumaan. Itsellä kävi 
orientoivan viikon alussa niin, että kun saavuin en-
simmäistä kertaa Viikkiin ja avasin auton oven, leh-
män lanta haisi ja totesin siinä samalla, että JES tä-
mähän on varsin mahtava paikka. 

Orientoivasta viikosta alkaen kannattaa olla kaikessa 
mahdollisessa toiminnassa mukana, minkä vain oma 
aikataulu antaa myöden. Ainejärjestöhommissa 
saatte paljon kokemusta ja vastuuta asioiden hoita-
misesta. Ei kannata miettiä liikaa, ettei minulla ole 
tarpeeksi kokemusta tai osaankohan hoitaa näitä 
hommia. Työ tekijäänsä opettaa sekä aina saa ja pi-
tää kysyä neuvoa vanhemmilta opiskelijoilta jos siltä 
tuntuu. Yritysvierailut, joita aina silloin tällöin järjes-
tetään, ovat todella mielenkiintoisia ja niihin kan-
nattaa ehdottomasti aina lähteä mukaan. Siellä tu-
tustuu kyseessä olevaan yritykseen ja työntekijöihin 
sekä antaa itsestään aktiivisen kuvan, joka saattaa 
johtaa jopa työpaikkaan asti, mistä sitä ikinä tietää. 

Te tulette vielä monta kertaa kuulemaan sanan ver-
kostoituminen. Verkostoitukaa. Täällä Viikissä se on 
todella helppoa. Kaikki on suhteellisen saman henki-
siä ja aina löytyy joku, jonka kanssa voi jauhaa asias-
ta tai asian vierestä. Olemme Suomen ainoa maata-
lousyliopisto ja myöhemmin tulette todennäköisesti 
törmäämään samoihin naamoihin työelämässä. On 
huomattavasti mukavampi alkaa soittelemaan ja 
hoitamaan asioita jo entuudestaan tuttujen ihmis-

ten kanssa. Joten nyt jos koskaan on loistava mah-
dollisuus tutustua uusiin ihmisiin ympäri Suomea ja 
luoda kontakteja. Niillä tämä maailma tuntuu pyöri-
vän. Aina joku tuntee jonkun tai on ainakin tutun 
tuttu. 

Yliopistossa olet oman opiskelusi herra. Täällä ke-
tään ei tule sinua potkimaan liikkeelle, eikä kysele 
palauttamattomien tehtävien perään. Se jää täysin 
sinun vastuullesi, että proffat ja Kela pysyvät tyyty-
väisinä. Yliopistossa on akateeminen vapaus, joka 
tarkoittaa, että luennoilla ei yleensä ole läsnäolo-
pakkoa. Itse kuitenkin suosittelen teitä kaikkia käy-
mään ainakin aloitusluennoilla, jonka jälkeen jokai-
nen oppii tietämään millä luennoilla kannattaa käy-
dä ja mitkä voi opiskella yhtä hyvin kotoa käsin. Tär-
keintä on, että jokainen löytää juuri itselleen sen 
parhaimman opiskelutavan 

Lopuksi vielä haluan sanoa teille. Ottakaa kaikki ilo 
irti opiskelijaelämästä. Nää tulee olee teijän parhaat 
vuodet! 

Mahtavia opiskeluaikoja! 

Sampsan fuksivastaava 
Teemu Tuomola 
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 = yhdistys, joka koostuu saman alan opiskelijoista. Tavoitteena ajaa jäsenten etuja sekä järjestää toimintaa. 

 = luennot alkavat 15 minuuttia yli tasan. Tämä helpottaa (?) luennoille ehtimistä kummasti, ainakin aluksi. 

 = Kierrä keskimäärin kymmenessä baarissa ja saa pieni haalarimerkki. Kuitenkin sen arvoista. 

= Latiksen B-talon, (tyttötalon) kellarikerroksessa sijaitseva hengailutila. Netflix and chill. Sijainti ei liene sattumaa. 

= Latiksen C-talon kellari, missä järjestetään Viikin parhaat bileet!  

 = rakas muisto ihanasta tapahtumasta tai sieluton netistä tilattu kangaslärpäke, joka koristaa elämää nähnyttä 

haalariasi. 

 = Kasvituotantotieteen opiskelija, jonkinasteinen hiippari joka tykkää kasveista. (?) 

 = Kotieläintieteen opiskelija, eläinrakas höppänä. 

 = Tekniikka-Agraarien alla toimivan Saunakerhon ylläpitämä kärrysauna a.k.a koppi. Koppi löytyy Latiksen keskeltä 

ja lämpiää tarvittaessa.  

 = Latokartanon ylioppilaskylä. Monien sampsalaisten ja lipidien (elintarviketieteilijöiden) koti aivan kampuksen kupeessa. 

= Markkina-Agraari, eli maatalousekonomian opiskelija. On nähty luennollakin puku päällä. 

 = Sampsalaisten oma juorulehti. Ei liene selvyyttä onko tämän lehden sivuille päätyminen hyvää vai huonoa julki-

suutta.  

= Maatalous–metsäylioppilaiden liitto. Sampsan katto-organisaatio. 

 = Monitoimitalo, jossa sijaitsevat liikuntahalli, kuntosali, kokoustilat ja pieni kahvio anniskelu-oikeuksin. Sijaitsee Lato-

kylän kupeessa. 

= Maatalousylioppilaiden, eli myös sinun tuleva rakas ainejärjestösi.  

= Sampsan oma, virallisempi lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja pitelet juuri yhtä sen numeroa kätösis-

säsi. Painetun lehden lisäksi löydät Sampsa-lehdet myös verkosta Sampsa ry:n nettisivuilta.  

= sijaitsee Latokylän C-talon kellarissa, aivan C-grundin vieressä.  

 = akateeminen pöytäjuhla, missä lauletaan paljon, syödään hyvin ja nautitaan palan painikkeeksi riittävästi virvokkeita. 

= Tekniikka-Agraari, agroteknologian opiskelija, jonkin asteen konenörtti. 

 uudelle maatalousylioppilaalle 
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Asuminen  

Viikissä asujille Latiksen tai HOAS:n asunnot ovat niitä todennäköisimpiä vaihtoehtoja. Näiden lisäksi monella osakunnalla on 

vuokra-asuntoja. 

Tapahtumat  

Opiskelu vaatii vastapainokseen jotakin mukavaa tekemistä. Viikissä on tarjolla tapahtumaa joka lähtöön. Täällä urheillaan yh-

teisillä urheiluvuoroilla, yleensä Monarilla. Ja uskokaa pois, nämä eivät ole mitään teknistä taituruutta vaativia vakavia urheilu-

suorituksia, 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 tapahtu-

mia 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 Aptee-

kin.  

Liikenneyhteydet  

HSL –sovellus on kaveri, kun etsii bussiyhteyksiä pääkaupunkiseudulla. 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. Alaker-

hot 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 yritysvierailuil-

le kiinnostaviin kohteisiin. Joka vuosi kilpaillaan enemmän tai vähemmän tosissaan pohjoismaisia maatalousyliopistoja vastaan 

eri urheilumuodoissa PM-kisoissa. Nyt syyskuussa 2019 kisat ovat Ruotsissa. Luvassa on ankaraa menoa ja rajuja bileitä! 

Verkostoituminen  

Tämä on hittitermi nykyajan opiskelija- ja työelämässä. Suosio ei ole tuulesta temmattu. On paljon mukavampaa kipaista syö-

mässä 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 työelä-

mässä työkavereina ja yhteistyökumppaneina.  

Verkostoituminen on täällä helppoa. Tapahtumia on niin paljon, ettei kaikissa ehdi käymään. Kannattaa lähteä rohkeasti mu-

kaan 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! 

How to survive in Viikki:  
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 ikä ihmeen ainejärjestö? Mikä on Sampsa? Onko 
ainejärjestö sama kun yliopisto? Vetääkö tätä ohjel-

maa joku professoreista? Ei, Ei ja Ei. Ainejärjestö on opiske-
lijoista muodostuva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka 
tehtävänä on ajaa opiskelijajäsentensä etuja ja tarjota teke-
mistä tylsiin iltoihin. Ainejärjestö on juurikin jäseniensä nä-
köinen. Sinäkin voit kuulua ainejärjestöön, vaikka useam-
paankin.  

 Sampsa ry on maatalousylioppilaiden aktiivinen aine-
järjestö, joka aktivoi jäseniään monipuolisella toiminnalla. 
Yhdistys muistuttaa toiminnallaan lukion oppilaskuntaa, 
mutta on kokonaisuudessaan paljon virallisempi sekä vaiku-
tusvaltaisempi. Järjestöä pyörittää ja hallinnoi aivan tavalli-
sista opiskelijoista muodostunut johtokunta. Järjestötoi-
mintaan 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 järjes-
töjä ja alakerhoja on varmasti satoja, mutta teille arvoisat 
fuksit riittää näin ensihätään alla oleva kaavio. Myöhemmät 
opiskeluvuodet voi sitten käyttää niiden loppujen järjestö-
jen opetteluun, jos ei aika muuten kulu.  

 HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on katto-
järjestö, jonka alle kuuluu kaikki muut ainejärjestöt. MMYL 
eli Maatalous- metsäylioppilaiden liitto on maatalous- ja 
metsätieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöjen katto-
organisaatio. Seuraavana porrasta alaspäin onkin jo Samp-
sa ja sen alakerhot. Alla oleva himmeli havainnollistaa tätä. 
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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 

MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen haalarit 

-näitä näet Viikissä 
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Morjens! Meikäläinen on Erälinnan Otto ja olen kolmannen vuoden maatalousekonomisti. Kotoisin 
olen Varsinais-Suomen Paimiosta en siis ole Turust. Kotona vanhemmat pitää pystyssä viljanviljelyti-
laa, missä kasvaa myös siementimoteita ja nyt uutena päähänpistona kuminaa. Kokemusta ainejär-
jestö hommista on tullut haettua jo omana fuksivuotena niin jos jotain kysyttävää tulee, kannattaa 
kysäistä. Vapaa-aika tulee kulutettua Latiksen D-talon sohvalla GoT:ia katsellen, Monarilla rautaa 
rankaisten tai hirvimetsässä riippuen siitä missä asennossa tämä planeetta sattuu olemaan Aurin-
koon nähden. Koneideologiani on liberaali, mutta poikkeuksiakin on. Nähdään fuksiviikolla! 

Morjesta fuksit! Olen Antti Alanko (kts. myös massihefe) , kolmannen vuoden markkina-agraari. 
Ulkoisesti taidan kuitenkin muistuttaa enemmän T-A:laista, koska ruutupaita…  Kotoisin olen Ypä-
jältä, Suomen kasvukolmion keskipisteestä.  Olen tyypillinen Sampsalainen eli minua saa tulla 
haastamaan mistä vaan konemerkistä. Toimin tänä vuonna myös Sampsan hallituksessa, joten jos 
ainejärjestöasiat askarruttaa niin tule nykäisemään hihasta! Vapaa-ajalla seuraan päivän urheilua, 
politiikkaa ja taloutta. Fuksi, edessäsi on elämäsi toistaiseksi paras viikko. Ota siitä kaikki irti ja 
lisäksi selvitä itsellesi seuraavat termit: C-grundi, Latis, Sampsan alakerhot, Monari, MAAT ja lou-
naat.info 

Morjesta! Olen Komulaisen Juho, kotoisin kolomen jiin Kajjjaanista kotoisin ja taimistolla koko 
pienen ikäni varttunut. Nykyisin asustan Latokartanon ylioppilaskylässä ja sieltä käsin pyrin teke-
mään oman osuuteni rakkaan ainejärjestömme eteenpäin työntämiseksi. Pääaineeni on kasvin-
tuotantotieteet, mutta siihen kylkeen aion lukea myös tekniikkaa ja ekonomiaa. Tässä yliopistossa 
on rajattomat mahdollisuudet kasata opinnoista juuri semmoinen paketti mikä itselle sopii. Kan-
nattaa luennoilla istumisen lisäksi myös pyrkiä tutustumaan uusiin sekä vähän vanhempiinkin 
ihmisiin erinäisissä häppeningeissä. Eräs viisas joskus sanoi, että koulun voi suorittaa joko luke-
malla tai opiskellen, jälkimmäinen vain käsittää ensimmäisen lisäksi myös tapahtumiin osallistumi-
sen. 

Moikka! Onnittelen teitä fukseja mahtavasta valinnasta tulla opiskelemaan maataloustietei-
tä tänne Helsinkiin. Mie oon Sanna Luostarinen Rääkkylästä, Pohjois-Karjalasta. Kotoa meil-
tä löytyy lypsylehmiä, ja niiden kanssa onkin tullut pienestä pitäen touhuiltua. Pikkukylältä 
pääkaupunkiseudulle muuttaminen oli vuosi sitten erittäin jännää, mutta Viikki on osoittau-
tunut loistavaksi paikaksi asua. Tarkemmin sanottuna asun Latokartanon ylioppilaskylässä 
eli tutummin Latiksessa. Soluasuminen mietitytti aluksi, mutta huippua on elämä D-talon 
pohjakerroksessa eli D-grundilla ollut.  Vapaa-aikani kuluu lähinnä urheillessa, ja jonkin 
verran olen myös ainejärjestötoimintaan sekaantunut. Kannattaa verkostoitumisen kannal-
ta lähteä mahdollisimman paljon erilaisiin reissuihin, bileisiin ja niiden järjestämiseen mu-
kaan. Siispä tervetuloa meidän sampsalaisten joukkoon ja tsemppiä opiskelujen aloituk-
seen! 
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Morjesta! Hienoa, että olette valinneet Viikkin ja onnittelut sisäänpääsystä! Olen Vilppu Tuominen, 
tuutori ja kasvien tämän vuoden isäntä. Kotoisin olen Helsingistä ja tilataustaa ei löydy. Päädyin itse 
tälle alalle sen monitieteellisyyden takia ja erikoistun kasvintuotantotieteisiin samasta syystä. Aktiivise-
na Sampsalaisena suosittelen lähtemään täysillä mukaan opiskelun oheistoimintaan. Ainakin Sampsan 
tapahtumissa pääset tutustumaan hyvin monipuoliseen joukkoon uusia mielenkiintoisia ihmisiä ja ryh-
tymällä toimihenkilöksi pääset vieläpä toteuttamaan mitä villeimpiä ideoitasi bileistä yritysvierailuihin. 
Jos sinulla ei ole vielä asuntoa suosittelen Viikkiä. Asun itse Latokartanon ylioppilaskylässä eli Latiksessa 
ja voin todeta, että kannattaa muuttaa. Ainakin meillä A2:sessa on asukashenki huipussaan. Jos elämä 
ja meno Viikissä, taikka Stadissa mietityttää niin tule juttelemaan. Voidaan sitten yhdessä kirota Proffia 
ja Kelaa sekä myöhästeleviä busseja. 

Heipähei ihanat uudet fuksipalleroiset! Olen 19-vuotias tuutoriporukan juniori, syksyllä 2018 
opiskeluni aloittanut kotieläintieteilijä. Olen kotoisin Pirkanmaalta Ylöjärveltä ja luomutuotan-
toon kuuluvalla kotitilallani kasvatetaan hereford rotuisia emolehmiä.  Opiskelujeni ajan asus-
telen täällä Viikissä Latokartanon ylioppilaskylässä. Umpijunttina maalaisena Helsinkiin 
muuttaminen viime syksynä tuntui maailman pelottavimmalta asialta. Opiskelujen edetessä 
kuitenkin huomasin, että tänne lähtemistä ei ole tarvinut katua hetkeäkään.  Neuvoni teille 
onkin: tänne tuloa ei kannata jännittää - Viikki on ihmisen parasta aikaa!  

Olette pian siis aloittamassa elämänne seikkailun, jota myös yliopistoksi kutsutaan. Me tuuto-
rit pidämme huolen siitä, että jo ensimmäisen viikon aikana pääsette tästä touhusta jyvälle. 
Tervetuloa! 

Hei! Nimeni on Olga Sevelius. Aloitan nyt syksyllä toisen vuoden opinnot. Päädyin opiske-
lemaan maataloustieteitä, koska erityisesti koirat ja lehmät ovat lähellä sydäntäni. Olen 
myös käynyt lukion Viikissä. Asun tällä hetkellä vanhempien luona Pohjois-Porvoossa ja 
meillä on kolme lyhytkarvaista saksanseisojaa, kaksi hevosta ja viisikymmentä haikkua eli 
ylämaankarjaa. Myymme pääsiassa jalostuseläimiä, mutta myös lihaa. Harrastan talvisin 
ilmakivääriammuntaa ja kesäisin tulee käytyä muutaman kerran golf-kentällä ja pienoiski-
vääriradalla. Toimin syksyllä yhtenä tuutoreistanne ja odotan jo innolla teidän näkemistä. 
Tervetuloa Viikin mahtavaan opiskelijajoukkoon ja onnittelut yliopistopaikasta. Kysymyk-
siä minulle voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen olga.sevelius@helsinki.fi.  

Kuvassa kanssani on kaksivuotias ”Chrissy”-sonni, oikealta nimeltä Christiano av Boe. 

Moikka! Mä olen Oona Soini syksyllä toista vuotta aloittava maataloustieteiden opiskelija. Ko-
toisin  olen Laitilasta, joka tunnetaan kaljasta, munista ja porkkanoista. Näistä kolmesta meiltä 
kotoa tulee vain niitä porkkanoita. Helsinkiin muutossa minua jännitti muun muassa yöbussien 
aikataulut ja reitit, mutta onneksi joku on keksinyt HSL:n reittioppaan. Odotan innolla teidän 
uusien opiskelijoiden tapaamista ja teihin tutustumista. Vinkkini teille on, että kannattaa lähteä 
rohkeasti mukaan kaikkeen mitä yliopistoelämällä on teille tarjota, ainakin jo pelkän ilmaisen 
ruoan takia. Minulta voi kysyä kaikesta mitä on mielen päällä, vaikka kysymys joskus tuntuisikin 
hölmöltä.  
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Tsau! Onnittelut opiskelupaikasta jo tässä vaiheessa. Meikäläinen on tosiaan Aleksi, kutsutaan ylei-
sesti Kuksaksi ja tuun toimimaan osana teidän temmokasta tuutoriryhmää! Ähtäristä oon kotoisin ja 
maatalousekonomiaa ajattelin alkaa ”opiskelemaan”, nyrkkeily ja urheilu lähellä sydäntä, myös 
vuosia on tarttunut 22 tähän mennessä. Viime vuoden fukseja, joten aina ei tuu vastaukset kuin 
apteekin hyllyltä, mutta eiköhän me kaikki ratkaisut löydetä niihin kiperimpiinkin kysymyksiin yh-
dessä. Ja tosiaan hihasta saa aina tarttua, kun kysyttävää tulee ja miksei muutenkin. Laitetaan reppu 
täyteen reipasta reissumieltä ja räjäytetään hommat kerralla käyntiiny sitten kunnolla! Orientoivalla 
viikolla nähdään!  

Heippa, ja ensin, isot onnittelut opiskelupaikan saamisesta. Voin luvata, että seuraavat vuo-
det tulee olemaan aivan huippuja, ainakin ensimmäinen vuosi itselläni on ollut aivan mahta-
va. Olen Maria, henkisesti Perniöstä, mutta ihan oikeesti Espoosta. Ja ei, en asu latiksessa 
vaan siellä Espoossa. Ja vaikka tausta ei oo normi maajussi Pohjanmaalta ni porukkaan pääsi 
heti mukaan. Latis on tullut tutuksi ja ne oikeet maajussit on nykyään mun parhaita kaverei-
ta. Joten ihan sama millä taustalla tänne tulee, niin saman henkisiä ihmisiä löytyy varmasti 
ja yhteishenki on mahtava! Vapaa-ajalla mut löytää tallilta tai erilaisista järjestöhommista. 
Ja suosittelen kaikille fukseille ainejärjestö hommiin mukaan lähtemistä, koska niitä koke-
muksia ja verkostoja ei saa muualta. Koittakaa malttaa vielä hetki, kohta se syksy tulee ja 
me nähdään Viikissä. Muistakaa kysyä enemmin ja panikoida vähemmin! 

Morjensta vaan ja onnittelut opiskelupaikastasi Viikissä! Olen Tommi, 22-vuotias toisen vuoden 
maataloustieteiden opiskelija ja nyt syksyllä juuri aloittelen agroteknologian puolelle erikoistumis-
ta. Olen kotoisin alle 3700 asukkaan kunnasta Pohjois-Savosta Vieremältä, mutta siitä huolimatta 
sopeuduin todella nopeasti tänne vähän isommallekin kylälle Helsinkiin. Kotitilallani asustelee 
lihanautoja, ihan pieniä vasikoita ja myös vähän isompiakin sonneja. Kotonani töissä on tullut 
pyörittyä aktiivisesti siitä asti, kun jalat vain aikanaan ylettivät Fiat 100-90:in polkimille, joten ko-
kemusta maataloudesta oli ennen Viikkin lähtöä kertynyt jo jonkin verran. Maatalouskokemuksen 
puute ei kuitenkaan haittaa opinnoissa ollenkaan, sillä opinnot lähtevät ensimmäisenä vuonna 
aivan perusteista liikkeelle. Harrastuksina kotopuolessa minulla on mm. autoharrastus ja valoku-
vaaminen. Täällä etelässä ollessa tulee myös jonkun verran höylättyä Viikin lenkkipolkuja. Ee 
muuta ku alussa innokkaasti vuan kaekkeen mukkaan niin hyvä siitä tulloo ja orientoevalla viikolla 
nähhään! 

Moikka ja onnea opiskelupaikasta! Olen Essi Kiander, paljasjalkainen helsinkiläinen ja toisen 
vuoden kotieläintieteiden opiskelija. Eläimet ovat aina olleet mun juttu ja pienestä asti olen 
viihtynyt niin navetassa kuin hevostallissakin. Tieni yliopistoon on ollut pitkä ja mutkainen, 
kirjoitusten jälkeen välivuosia ehti kertymään kymmenkunta. Kiinnostus eläimiin sai lähte-
mään Keski-Suomeen opiskelemaan eläintenhoitajaksi ja lopulta tänne Viikkiin yliopisto-
opintojen pariin. Älä siis huoli, vaikka opintopolkusi ei ole ollut suorin mahdollinen, et ole 
maatilalta kotoisin tai kemiaa ei tullut lukiossa päntättyä. Meitä on täällä monenlaisia ja 
kaikesta selviää töitä tekemällä. Me tuutorit olemme apuna ja tukena parhaamme mukaan. 
Tervetuloa Viikkiin!  
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Morjesta ja isosti onnea opiskelupaikasta! Täällä ruudun takana kirjoittelee Pia, 24-vuotias kolmannen 
vuoden maatalousekonomian opiskelija Kanta-Hämeen Tammelasta. Tilataustaa ei löydy laisinkaan ja 
ennen Viikkiin tuloa pyörähdin AMK:ssa kätilöopintojen parissa. Maataloustieteissä aloitettuani Samp-
sa ja opiskelijaelämä veivät täysin mukanaan ja kahden vuoden aikana olen ehtinyt toimia rakkaan 
ainejärjestöni johtiksessa sekä Markkina-Agraarien puheenjohtajana. Viikissä parasta on huippuhyvä 
yhteishenki ja kaveria ei jätetä -periaate (pätee niin tenttiapuun kuin bileistä kotiin selviytymiseen). 
Allekirjoittanut ei valitettavasti asu Latiksessa, mutta olen siitä huolimatta kylässä erittäin tuttu näky. 
Saatan vilahtaa myös Viikin koetilan läheisyydessä, sillä toimin siellä opintojen ohessa karjanhoitajana. 
Viikki on ihmisen parasta aikaa, tervetuloa joukkoomme! 

Oon Mira ja kolmannen vuoden kasvintuotantotieteiden opiskelija. Oon syksyllä aloittavien 
uusien maisteriopiskelijoiden tuutori. Kotoisin oon Helsingistä ja tällä hetkellä asun Viikin 
lähellä Arabiassa. Monella maataloustieteiden alaa opiskelevalla on tilatausta, mutta itselläni 
sellaista ei ole. Löysin maataloustieteet sattumalta yhteishakua tehdessä ja olen iloinen siitä. 
Tilataustan puute ei ole kuitenkaan minkäänlainen este, koska mielestäni sitä mielenkiintoi-
sempaa on opiskelu Viikissä, mitä enemmän erilaisia taustoja ihmisiltä löytyy. Ja kyllä sitä 
muutaman traktorinkin nimen oon oppinut vuosien varrella. Tulkaa rohkeasti juttelemaan ja 
oikein antoisaa fuksivuotta! 

Moi! Mä oon Oona ja mä toimin maisterivaiheen fuksien tutorina. Opiskelen itse kasvintuotanto-
tieteitä ja mua erityisesti kiinnostaa kasvipatologia. Oon kotoisin Karkkilasta, mutta nykyään asun 
Viikissä ihan Latokylän vieressä. Mulla itsellä ei ole ollenkaan tilataustaa, ja navetassakin kävin 
ensimmäisen kerran vasta fuksivuotena! Tilataustan puute ei ole ainakaan itsellä ollut ongelmana 
opiskelujen parissa, mutta pari kertaa oon vähän hämmentyneenä kuunnellut opiskelukavereiden 
juttuja traktoreista ja tilojen hehtaarimääristä... Oon todella kiinnostunut mm. hyötykasvien vilje-
lystä ja viihdyn muutenkin kasvien ja eläinten parissa. Toivottavasti tuutte reippaasti juttelemaan 
mun kanssa, oli se sitten yliopiston käytävillä tai C-grundin bileissä (joissa mua aika usein näkee)." 

Yst. terv. Oona Jääskeläinen 
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 kateemiset kasvintuottajat eli tuttavallisemmin AKT 

on kasvintuotannosta kiinnostuneiden opiskelijoi-

den yhteisö ja kohtaamispaikka. Toisella kasvaa marjoja, 

toisella kukkia, kolmannella porkkanaa ja joillain sydän 

versoo viljaa. Mitään viljelytaustaa ei tosin tarvitse olla 

mukaan päästäkseen. Vain pelkkä kiinnostus riittää liittä-

mään sinut osaksi Sampsan vehreintä porukkaa eli kasve-

ja. 

AKT on neljästä alakerhosta nuorin, ensi helmikuussa 

vasta kymmenenvuotias. Vietetään siis juhlavuotta ja 

ajatuksen tasolla kannattaakin jo alkaa valmistautua kuk-

kaloistokkaisiin vuosijuhliin. Historiamme – tai tässä ta-

pauksessa – juuremme ulottuvat Akateemisen puutarha-

kerhon ja Kasvintuotantokerhon myötä kuitenkin paljon 

kauemmas, peräti 60 vuoden taakse, jotka myöhemmin 

yhdistyttyään muodostivat nykyisen kerhomme. Vuosi-

kymmenten aikoina muodostuneita perinteitä vaalitaan 

vielä tänäkin päivänä. 

Vuoden mittaan AKT järjestää lukuisia tapahtumia, joista 

suurin osa on matalan kynnyksen rentoja illanviettoja 

elokuvien, pelien tai vaikka dokkarien siivittämänä. Näis-

sä uusien opiskelijoiden on helppo tutustua vähän van-

hempiinkin asiantuntijoihin. Suurempiakin tapahtumia 

AKT:n vyölle on kertynyt, joista isoin on vuosittain syksyl-

lä järjestettävä sadonkorjuujuhla eli Kekrit. Ne keräävät 

jäseniä vuosienkin takaa ja ovat monesti se ainoa tapah-

tuma missä myös liki valmistuneet opiskelijat käyvät. 

Wiikin welhositsit on taas poikkitieteellistäkin menestys-

tä niittänyt tapahtuma, missä selvitetään uusi suurwelho 

laulaen taianomaisia värssyjä ja juoden vähintäänkin yh-

tä maagisia juomia. Akateemiset kasvintuottajat myös 

tukee mieluusti jäsenten omia tapahtumia, jos kukaan 

saa niitä kuuluisia hyviä ideoita ja haluaa itse järjestää 

jotain. 

 

 

Puuhis on AKT:n valtava kerhohuone, valtakunta, joka 

sijaitsee metsätalon kellarissa, aivan olennaisimpien lu-

entosalien lähettyvillä. Ei siis kannata ostaa kallista kah-

via ruokalasta pahvimukissa vaan kannattaakin käydä 

lastaamassa halvoilla hinnoilla oma termari täyteen ja 

nousta sitten takaisin kellarista seuraavalle luennolle. 

Puuhiksella myös järjestetään KatuKaken eli Kasvin-

tuottajien Kaljakerhon kokoontumisia epäsäännöllisen 

säännöllisin väliajoin. Jos tuutorisi ei muista kierrättää 

sinua puuhiksella niin kannattaa kysyä!  

 

AKT pj 2019 

Juho Komulainen 

Puh. 050 353 8597 

juho.komulainen@helsinki.fi  

Facebook: Akateemiset kasvintuottajat 

Instagram: akateemisetkasvintuottajat 

mailto:juho.komulainen@helsinki.fi
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 eipä hei ja tervetuloa joukkoon minunkin puolesta! 

Tekniikka-Agraarit on yksi neljästä Sampsa ry:n 

alakerhosta. Kerhomme koostuu lähinnä kaikista tekno-

logiasta kiinnostuneista maataloustieteiden opiskelijois-

ta.  

T-A järjestää vuoden mittaan monia eri tapahtumia yk-

sin, sekä yhdessä muiden alakerhojen, lähinnä Akateemi-

sen Karjakerhon kanssa. Pidämme vuodessa ainakin nel-

jä kokousta, jotka kaikki pyritään järjestämään alan koh-

teissa. Voit jopa saada jalan oven väliin johonkin yrityk-

seen kokouksen yhteydessä, kuka tietää eli verkostoitu-

minen on avainasemassa. 

T-A:lla on yhdessä AKK:n kanssa kerhohuone Viikin koeti-

lan opintorakennuksessa kolmannessa kerroksessa ja 

sieltä voit myös ostaa kupin kahvia ja jotain pientä pur-

tavaa. T-A:lla on myös traktorivetoinen kärrysauna, jossa 

voit saunakerhon jäsenenä nauttia puukiukaan lämmös-

tä niin kesällä kuin talvellakin. 

Vielä kerran paljon onnea parhaimmasta opiskelupaikan 

saamisesta ja tervetuloa Viikkiin! 

 

 

 

T-A pj 2019 

Juha Jokiniemi 

juha.jokiniemi@helsinki.fi 

Instagram: tekniikka_agraarit 

Facebook: Tekniikka-Agraarit 

mailto:juha.jokiniemi@helsinki.fi
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 ervehdys uusi maataloustieteiden fuksi! 

Onnittelut loistavasta valinnastasi! Olen varma, että 

sulla tulee olemaan huikeat viikkivuodet. Ei varmasti voi 

liikaa hehkuttaa, kuinka hyvä porukka meillä täällä on. 

Näin neljättä vuotta aloitellessani voin iloisena todeta, 

että jo silloin fuksivuoden orientoivalla viikolla luodut 

ystävyyssuhteet ovat edelleen ne parhaat. 

Akateeminen karjakerho on suurin Sampsa ry:n alaker-

hoista. Jäsenemme ovat pääosin kotieläintieteiden opis-

kelijoita, mutta muutkin eläimistä kiinnostuneet maata-

loustieteiden opiskelijat voivat hyvin liittyä myös AKK:n 

jäseniksi. 

Kerhona pyrimme järjestämään jäsenillemme mahdolli-

simman monipuolista ja toiveiden mukaista eläimiin 

liittyvää toimintaa. Lähivuosina on järjestetty esimerkiksi 

nautojen hyvinvointiseminaari, Tanska-Ruotsi -excursio 

ja viikonmittainen syysretki Pohjois-Suomeen. Näiden 

lisäksi on tehty lyhyempiä reissuja erilaisille kotieläinti-

loille ja Paimion teurastamolle. 

Kolmesta neljään kertaa vuodessa järjestettävät kokouk-

set ovat myös vakiintuneet osaksi toimintaamme. Ko-

koukset järjestetään alan yrityksissä, ja viime vuosina 

olemme kokoustaneet mm. Atrialla, Valiolla ja NHK-

keskuksella. Kokouksille ja opiskelulle on vastapainoksi 

järjestetty myös bileitä. AKK:n tehtäviin kuuluu mm. jär-

jestää joka kevät Laidunkauden Avajaiset eli Laitsarit, 

Viikin legendaarisimmat latobileet! Tähän tehtävään ke-

rätään fukseista huvitoimikunta, joten kannattaa olla 

heti syksyllä skarppina, jotta pääsee mukaan järjestelyi-

hin! Kevätlukukauden päättää vappuna perinne, jolloin 

AKK:laiset ruokkivat keskustassa Mannerheimin Käthy-

hevosen. 

Kaiken tämän lisäksi tulisi myös muistaa jo ensimmäi-

senäkin vuonna hiukan opiskella. Etenkin aikaisiin aamui-

hin vaaditaan kahvia, jota saa AKK:n ja TA:n yhteiseltä 

kerhohuoneelta. Kertsi sijaitsee Koetilantiellä maatalous-

tieteiden rakennuksessa. Kerhohuoneellta löytyy niin 

kahvia, suklaata, alan lehtiä kuin henkistä tukeakin opis-

kelujen keskellä. Tulethan ainakin käymään syksyn aika-

na järjestettävillä Kertsikahveilla! 

Nähdään Viikissä! Laittakaa viestiä tai tulkaa rohkeasti 

juttelemaan, jos jokin asia jäi mietityttämään. Käythän 

myös tutustumassa nettisivuihimme https://

akateeminenkarjakerho.wordpress.com/ 

AKK:n löydät myös Facebookista Akateeminen Karjaker-
ho ja Instagramista akateeminen_karjakerho. 

Maiju Pajula 

AKK pj 2019 

maiju.pajula@helsinki.fi 

https://akateeminenkarjakerho.wordpress.com/
https://akateeminenkarjakerho.wordpress.com/
mailto:maiju.pajula@helsinki.fi


19 

 ervehdys fuksi! Onnittelut opiskelupaikasta, sekä 

loistavasta uravalinnasta.  

M-A eli Markkina-Agraarit ovat Sampsa ry:n vanhin ala-

kerho, joka perustettiin vuonna 1959. Täytämme siis tänä 

vuonna 60 vuotta. Olemme maatalousekonomian pääai-

neopiskelijoiden ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden 

kerho. Olet sitten kiinnostunut maatalouden liiketalou-

desta, maaseutuyrittäjyydestä tai maatalouspolitiikasta, 

olet erittäin tervetullut joukkoomme.  

Järjestämme myös tapahtumia ympäri vuoden, että teillä 

ei kävisi aika pitkäksi opiskeluiden ohella. Tapahtumia, 

joita järjestämme ovat mm. sikajuhlat, missä on loistava 

tilaisuus tutustua sekä uusiin että vanhoihin opiskelijoi-

hin ja udella heiltä parhaat opiskeluniksit ja vinkit. Maa-

talouspoliittisessa tupaillassa taas päästään kuuntele-

maan asiantuntijoiden keskustelua ajankohtaisista maa-

talouden kysymyksistä. Ennen joululomalle rientämistä 

pidämme vaalikokouksen, jossa valitaan uusi johtokunta 

seuraavalle vuodelle. Johtokunnassa toimiminen antaa 

mahdollisuudet päästä vaikuttamaan kerhon asioihin se-

kä mahdollistaa oman ihmissuhdeverkoston laajentami-

sen ja antaa kokemusta järjestötoiminnasta. Hallitukses-

samme on tällä hetkellä kolme fuksia ja edellisen vuoden 

hallitus koostui ainoastaan fukseista, älä siis pelkää hakea 

virkaa, kyllä siitä selvitään! Muita tapahtumiamme ovat 

kokoukset alan yrityksissä, sitsit sekä erilaiset excursiot, 

jotka tulevat sinulle tutuksi kauttamme.  

Markkina-Agraareja voit seurata myös Facebookissa 

(Markkina-Agraarit) sekä Instagramissa 

(markkina.agraarit).  

 

Tavataan siis Viikissä! 

Tuukka Tienari 

Markkina-Agraarien pj 2019 

tuukka.tienari@helsinki.fi 
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 atokylän ylioppilaskylä sijaitsee aivan Viikin kampuk-
sen 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 saata-
villa omassa huoneessa, mutta oven avauksella löytyy 
juttuseuraa ja opiskeluapua. C-talon alakerta (grundi) 
jyskää aina vähän väliä siellä järjestettävien bileiden ansi-
osta. Kyseessä on kiistattomasti Viikin kovin menomesta. 

Latiksen soluasuntojen koko kuulostaa hurjalta, mutta 
oikeasti 10 henkeä samassa solussa on luksusta. Kodin 
vanhemmat opiskelijat vastaavat mielen päällä polttele-
viin kysymyksiin niin opintoasioista kuin bileperinteistä-
kin ja toisista fukseista saa aina kaverin henkiseksi tueksi 
kaikenlaisiin rientoihin. Täällä on fuksin hyvä elää.  

Latis on yhteisö myös talojen välillä. Jos omasta kerrok-
sesta ei löydy elämää, toisista kerroksista tai naapurita-
loista löytyy aina kaveri jonka kanssa vaihtaa päivän 
polttavat uutiset.  

Latiksessa tarvittavat palvelut ovat lähellä. Ruokakaupat 
(Prisma, Alepa, K-Supermarket), Posti, Monari, liikunta-

reitit ja pikavuoropysäkit ovat kävelymatkan päässä. Bile-
päivinä Alko palvelee iloisesti, samoin kuin seuraavan 
aamun apteekkitätikin. Pyykinpesu onnistuu helposti 
yhteisellä pyykkituvalla ja sauna lämpiää useamman ker-
ran viikossa Latiksen yleisillä saunavuoroilla.  

 

Kuvia ja tietoa löytyy: 

https://www.latokartanonyokyla.fi/ 

09 3877 133  

”Bilepäivinä Alko palvelee iloisesti, samoin 

kuin seuraavan aamun apteekkitätikin.” 
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Tähkä – Maatalousylioppilaiden Osuuskunta on jäsentensä 
omistama yritys, jonka päätavoite on työllistää jäseniään alam-
me yrityksiin.  

Osuuskunnan päätavoite on toimia rajapintana yrityksen ja 
opiskelijan välillä ja auttaa heitä löytämään toisensa. Jo opis-
keluaikana alan yritykseen sisälle pääseminen on sekä opiskeli-
jan että yrityksen etu. 

Jalan tulevaisuuden työllistäjän oven väliin saaminen ennen 
valmistumista on opiskelijan tulevaisuuden kannalta positiivis-
ta. Myös ansioluettelon tekeminen on helpompaa, kun sitä voi 
täyttää erilaisilla alan tehtävillä. Työkokemusta myös arvoste-
taan myös maatalousalalla. 

Opiskelijalle Tähkä tarjoaa aiheeltaan ja kestoltaan vaihtelevia 
työtehtäviä, palkan sekä erilaisia koulutuksia ja muita tilai-

suuksia. Yritykselle Tähkä tarjoaa alan tulevaisuuden osaajan 
ilman pitkällisiä rekrytointiprosesseja ja pitkäaikaista sitoutu-
mista, 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 opis-
keleva henkilö täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen. Kaavak-
keita löytyy Tähkän nettisivuilta sekä syksyllä tulevista fuksi-
illoista. Tervetuloa mukaan toimintaan ja työllistymään!  

www.tahkaosk.fi , FB: Tähkä – Maatalousylioppilaiden Osuus-
kunta, IG: tahkaosk 

Opiskeluaikana töihin? Tähkä auttaa! 

Tässä muutamien työllistämiemme opiskelijoiden kokemuksia! 

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.” 

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 aikaa-

ni laskujen kirjoittamisen opetteluun. Tähkän laskutuspalvelu on kohdallani ehdottomasti paras vaihtoehto!”  

Keikkahommissa messutyöntekijänä 

Toista vuottaan opiskeleva Jani pääsi Tähkän kautta muutaman päivän mittaiseen työsuhteeseen Helsingin Maatalousko-

nemessuille. Hänen tehtävänään oli toimia yrityksen ständillä asiakkaiden yhteystietojen päivittäjänä. ”Työtehtävässäni sain 

jutella monipuolisesti erilaisten viljelijöiden kanssa, sekä opin yllättävän paljon uutta kasvinsuojelusta”, Jani kertoo. Työhön ja 

sen järjestelyihin Jani on tyytyväinen. ”Yhteistyö tähkäläisten, siis tuttujen opiskelijakavereiden, kanssa sujui saumattomasti.” 

http://www.tahkaosk.fi
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 elsinki-Kajaani väli ja loputtomalta tuntuva juna-
matka. Mikäs olisikaan parempi tapa tuhota aikaa 

kuin ommella haalarimerkkejä. Tähän opiskelijan cv:hen 
kiteytyy monenmoisia muistoja koko fuksivuoden ajalta 
aivan orientoivan viikon alusta vappuun asti. Monenlai-
sia talkoita, juhlia, poikkitieteellisyyttä, ainejärjestöjä, 
osakuntia, excurioita, risteilyjä ja etenkin sitsejä. Niistä 
on monipuolinen opiskelijaelämä tehty. Pari välivuotta 
vietettyäni armeijan ja töiden merkeissä oli aika lähteä 
kohti uusia haasteita ja muuttaa Kainuun korvesta isolle 
kirkolle Helsinkiin opiskelemaan. 

Vaikka kotonamme on taimisto, missä tuotetaan erilaisia 
marjakasveja, ei ala alun perin kiinnostanut ollenkaan. 
Välivuosi kotona oikeiden töiden parissa kuitenkin 
opetti, että ala voi olla muutakin kuin kasteluletkuja, 
puutarhasaksia ja pistokkaiden leikkuuta. AMK-tutkinto 
jäi hyvin nopeasti Viikin jalkoihin ja pääsykoerupeaman 
jälkeen sähköpostiluukusta kolahtikin tieto opiskelupai-
kan saamisesta. 

Muuttoa valmistelin alkukesästä asti ja lopulta muutin 
HOAS:in asuntoon usean kilometrin päähän Viikistä. La-
tokartanosta kuitenkin muotoutui tärkeä kiintopiste ja 
moni luulikin minun asuvan kyseisessä paikassa, vaikka 
vietin siellä vain paljon aikaa. Myöhemmin latikseen 
muutettuani, tajusin että ehkä olisi kannattanut valita 
toisin heti alusta alkaen. Vaikka kavereita ei kotiseudul-
tani muuttanut ensimmäistäkään samalle suunnalle, niin 
juuri yliopiston ja etenkin Latiksen tiluksilla olen onnistu-
nut rakentamaan kaveripiirin alusta asti uudestaan. 

Orientoivan viikon alussa jännitti tosi paljon, mutta se 
laantui yllättävän pian hoksattuani, ettei toisetkaan ihmi-
siä kummempia ole. Suurin yllätys oli varmasti se, kuinka 
helposti porukka on valmis heittäytymään tilanteeseen 
ja puhumaan avoimesti ihan mistä tahansa asiasta. Kiva 
oli myös huomata, kuinka erilaisista taustoista voikaan 
tulla lukemaan maataloutta. Satojen hehtaarien viljelijä 
istuu loppujen lopuksi aivan samassa pöydässä pesun-
kestävän stadilaisen kanssa syömässä opiskelijalounasta. 
Yhdistävä tekijä löytyy yleensä samasta kiinnostuksen 
kohteesta, joka on alkanut satojen kilometrien päässä 
pellolta ja on lopulta molempien edessä lautasella. 
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Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista, kuin mihin on 
lukioaikoina tottunut. Suurin osa opiskelusta tapahtuu 
luentosalien ulkopuolella itsenäisesti tietokoneen ääres-
sä. Itselle tehokkain tapa on kuunnella luennoilla tark-
kaan ja käydä materiaalia myöhemmin itsenäisesti läpi. 
Toiset taas lukevat ainoastaan materiaalit netistä ja kir-
joista ja saavat kursseista lopulta aivan yhtä hyviä arvo-
sanoja kuin muutkin. Tunteja opiskeluun saa hurahta-
maan aivan niin paljon kuin ikinä haluaa, joten priorisoin-
nista muodostuu olennainen osa suorittamista ja olen 
huomannut, ettei aina kaikkea kannata tehdä itse vaan 
kannattaa hyödyntää kaikki mahdollinen käytettävissä 
oleva apu. Parhaat käytännön vinkit ja oikeasti hyödylli-
set opit olenkin napannut kavereiden kanssa keskustel-
lessa tai sitten puuhiksella ja kertsillä kuuntelemalla van-
hempien opiskelijoiden viisauksia. 

Järjestötoiminta yliopistossa on asia mikä jokaisen opis-
kelijan kannattaa kokea. Omalla kohdallani kaikista tär-
keimmäksi muodostui oma ainejärjestömme Sampsa ja 
sen alakerhot, mutta osakunta ja erilaiset harrasteryh-
mät ovat vähintäänkin kokeilemisen arvoisia. Ohjelmaa 
on aina heittäen reilusti yli tarpeiden eikä aivan kaikkeen 
tarvitse, eikä aina kannatakaan lähteä mukaan. Aina kui-
tenkin kuulee sanottavan, että kontaktit ja hyvät kaverit 
olisivat ne kaikista tärkeimmät asiat mitä yliopistosta voi 
saada ja sen takia kannattaisikin etsiä ne juuri itselle so-
pivat tapahtumat. Kaikki eivät voi pitää suurista c-
grundin ryyppäjäisistä ja se on täysin fine. Kannattaakin 
käydä pyörähtämässä esimerkiksi elokuvailloissa katso-
massa löytyisikö sieltä omanlaisia ihmisiä. Voin ehdotto-

masti suositella apuisännäksi tai -emännäksi ryhtymistä.  

Siitä oman ainejärjestöurani aloitin ja keväällä lopputule-
ma oli se, että itse pyydän toisia apuisäntiä apuun tapah-
tumiin, missä itse olen pääjärjestäjänä. 

Fuksivuodelta kannattaa hakea mahdollisimman paljon 
erilaisia kokemuksia, niin hyviä kuin niitä vähemmän hy-
viäkin. Mahdollisuuksia on loputtomasti ja koskaan ei voi 
tietää ennen kuin kokeilee. Ainoastaan olemalla aktiivi-
nen voi Viikistä tehdä elämän parasta aikaa! 

Juho Komulainen 

Vuoden Fuksi 
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 piskeluiden alku on uuden opette-
lua, löytämistä ja omaksumista. 

Vanhoista hyvistä perinteistä ei kuiten-
kaan saa luopua, ja varsinkin itsestään on 
pidettävä hyvä huoli. Mikä olisikaan pa-
rempi tapa pitää huolta itsestään kuin 
urheilu meidän opiskelijoiden perusta-
malla Monitoimitalolla? 

Viikin Monitoimitalo, tutummin Monari, 
sijaitsee kampuksen välittömässä lähei-
syydessä ja tarjoaa opiskelijahintaisia 
kuntosalikortteja sekä kentän sisäliikun-
taa varten. Monarin vakiovuoroilta löytyy 
myös esimerkiksi joogaa ja pilatesta, joil-
le voi ilmoittautua aina kurssien alkaessa. 

Monari on rakennettu vuonna 1987, sil-
loisten opiskelijoiden toimesta. Opiskeli-
joilta puuttui tuolloin yhteinen liikuntati-
la, 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 liikuntati-

lasta. 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. Syksyl-
lä keräsimme lahjoituksina viljaa, jonka 
myimme, ja maatalousnäyttelyissä myy-
tiin 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 valmistumi-
nen lisäsi opiskelijoiden liikuntatoimintaa 
selvästi. Ja olihan se hauskaa ja opetta-
vaista touhua.”  

Nykyään Monitoimitaloa käyttävät opis-
kelijoiden lisäksi myös läheinen ala-aste 
ja lukio, sekä eritaustaiset Viikin alueen 
asukkaat, ikään ja lajiin katsomatta. Mo-
narin yläosassa on nykyisin myös viih-
tyisä aula, jossa voi seurata joko salin 
pelejä, tai televisiosta kenties ylemmän 
sarjan tapahtumia. Aulassa olevasta kah-
viosta 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 rii-
puntaharjoitteita varten, sekä laitteita 
lihasvoimaa varten. Sieltä löytyvät myös 
juoksumatot ja kahvakuulat, sekä tieten-
kin boxi. Parvelle on sijoitettu kuntopyö-
riä ja soutulaitteita. Toisella puolella on 
panostettu enemmän levypainohar-
joitteisiin, vaikkakin laitteita löytyy myös 
sieltä. Tankoja on yhteensä neljä smith-

laitteen lisäksi, joten suurempikin poruk-
ka mahtuu treenaamaan kerralla.  

Monarilla järjestetään erilaisia pelivuoro-
ja, kuten esimerkiksi MMYL:n pelivuorot. 
Ohjelma vaihtelee vuoroittain, yleensä 
lajeina ovat sähly, futsal, koripallo ja len-
topallo. Vuorot ovat kaikille MMYL:n 
alaisuudessa opiskeleville avoimia, ja ne 
järjestetään sunnuntaisin ja maanantai-
sin kello 21-22 ja tiistaisin 17-18.  

Monarin omien ohjattujen vuorojen li-
säksi tiloissa voi hoitaa myös lihashuol-
toa ammattihierojan ja saunojen avus-
tuksella. 

 

Tule mukaan pelaamaan ja kuntoile-
maan! 

 

Teksti: Eeva Linnainmaa 

Kuvat: Riku Leppänen 

”Monarin yläosassa on nykyi-

sin myös viihtyisä aula” 
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 Liity Sampsa-fuksit 2019 –Facebook-ryhmään 

 Hanki asunto ja hae asumistukea 

 Tilaa opiskelijakortti tai lataa/rekisteröidy Frank:iin 

 Hae opintotukea 

 Stalkkaa tuutorisi sekä tulevat opiskelukaverisi Facebookista ja Instagramista 

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

 Avaa skumppapullo 

 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. Seuraavalla sivulla ohjeet. 

 

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

- Saavu metsätieteiden talolle 26.8.2019 klo 9.00 mennessä. Kysy haalari-ihmisiltä rohkeasti apua. He kaikki 

 ovat jonkin ainejärjestön tuutoreita. 

- Orientoivan viikon iltaisin tuutoreiden ja Sampsan järjestämää vapaaehtoista ohjelmaa.  

- Tuutoreiltasi saat tuoreimmat tiedot viikon tapahtumista.  
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Merkitse fuksipassiin KAIKKI Sampsan ja alakerhojen tapahtumat, joissa käyt (bileet, urhei-
lutapahtumat, talkoot ym.) Pyydä passiin aina kuittaus tapahtuman järjestäjältä. Palauta 
täytetty fuksipassi Sampsan päivän kahvitukseen. Kaikki fuksipassin palauttaneet fuksit, joil-
la on vähintään yksi merkintä yhdestä Sampsan ja yhdestä alakerhon tapahtumasta palki-
taan haalarimerkillä. Eniten merkintöjä kerännyt palkitaan yllätyspalkinnolla.  
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Orientoiva viikko 

Fuksiaiset 

Fuksisitsit 

PM-kisat Ruotsissa 

Päivä Maalla -tapahtuma 

Fuksiseikkailu 

Agronomiliiton fuksi-illat 

Mustialan syyskisat 

Seuraa aktiivisesti myös sähköpostia ja somea! 

Tervetuloa! 

Tulevia tapahtumia 

sampsa_ry 

facebook.com/sampsary 


