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Faisa Nieminen
Tiedotusvastaava

Mikä homma??

Onneksi olkoon ja tervetuloa Viikkiin! Mä oon Faisa, 
kolmannen vuoden elintarviketieteiden opiskelija ja tänä 

vuonna vastuussa tämän Fuksinumeron kokoamisesta. Tää 
opas on tehty just teitä uusia fukseja varten, jotta pääsette 
hieman tutustumaan opiskelijaelämään ja Lipidiin, teidän 

uuteen ainejärjestöön, jo ennen syksyä. Syksyllä on heti 
alussa kaikennäköisiä rientoja joihin kannattaa lähteä 

mukaan ja tutustua uusiin ihmisiin, sillä fuksivuoden fiilistely 
on parasta ystävien kanssa.

Lähde siis rohkeasti mukaan ainejärjestötoimintaan, sitseille, 
excuille, grundibileisiin, urheiluvuorolle, kertsikahveille, 

vujuille ja sikajuhlille! Jos sulla ei ole hajuakaan mitä edellä 
mainitut sanat tarkoittavat, niin ei hätää, ne selviävät 

tästä fuksioppaasta. Ja jos ei selviä, niin kysykää rohkeasti 
tuutoreilta orientoivalla viikolla! Pääsette tässä oppaassa 

tutustumaan heihinkin jo hieman etukäteen ja toivottavasti 
tunnistatte kampuksella sitten tuttuja kasvoja.

Muistakaa ottaa kaikki irti fuksivuodesta ja vielä kerran, 
onnea opiskelupaikasta!

3



Rasmus Malmgren
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys

Hei, uusi lipidi! Täällä näin!

Kohta on taas se aika vuodesta, jolloin Viikin pellot täyttyvät 
teistä, uusista fukseista. Ne ensimmäiset päivät ja viikot 

uudessa opiskelupaikassa, ehkä jopa uudessa kaupungissa, 
ovat varmaankin yksi mieleenpainuvimmista ajanjaksoista 

elämässä. Uudet paikat, uudet kaverit, uudet kujeet. Oli 
tämä sitten sinun ensimmäinen, toinen tai kymmenes 
opiskelupaikkasi, uusi paikka saattaa herättää paljon 

kysymyksiä: “Millaista porukkaa siellä on? Mistä löydän 
luentosalit, ruokalan tai kertsin? Mikä edes on kertsi?!” 

Onneksi et ole ainoa joka näitä pohtii.

Viisi vuotta sitten olin itse samassa tilanteessa: löysin itseni 
yksin Viikistä. En tuntenut ketään, en edes tiennyt missä 
loput vuosikurssistani oli, mutta pian joku haalariheppu 

huomasi minut ja ohjasi muiden luo. Siitä asti olen pyrkinyt 
kokeilemaan kaikkea ainakin kerran ja haastan teidät 

tekemään samoin. Opiskeluelämä on täynnä mahdollisuuksia 
niin opiskelun, kuin ”verkostoitumisenkin” saralla. Löydä oma 
tasapainosi opintojen ja vapaa-ajan välillä, ja kerro rohkeasti 

mikä sinua kiinnostaa. Uskalla olla oma itsesi ja seurata 
unelmiasi, sillä täällä ne voivat toteutua.

Muista, että sinä olet tulevaisuus!

Tervetuloa Viikkiin!
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Jemina Haaranen
Fuksivastaava

Fuksivastaavan terveiset

Onnittelut opiskelupaikasta ja sydämellisesti tervetuloa 
Viikkiin opiskelemaan! Olette valinneet hyvän alan 

itsellenne, seuraavat vuodet tulevat kiitämään hurjaa 
vauhtia.

Fuksivuosi starttaa tuttuun tapaan orientaatioviikolla, jolloin 
päästään tutustumaan opiskelukavereihin, tuutoreihin ja 
itse elintarviketieteisiinkin tarkemmin. Orientaatioviikon 
jälkeen alkavat opinnot, mutta tapahtumia riittää pitkin 
syksyä ja kevättä. Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki 

ilo irti ja lähteä mukaan monipuoliseen toimintaan. Lipidi 
ja muut Viikin ainejärjestöt järkkäävät jos jonkinlaista 
toimintaa bileistä yritysvierailuihin ja teatteriretkistä 

urheilutapahtumiin. Tapahtumia voi bongailla ja seurata 
esimerkiksi sähköpostilistoilta ja Facebookista. Jos itse 

haluaa lähteä mukaan järkkäämään tapahtumia ja muuta 
toimintaa, se onnistuu vaikka saman tien osallistumalla 

fuksitoimikuntaan. Tätä ensimmäistä vuotta muistellaan 
varmasti vielä pitkään! 

Fuksivastaavana haluan, että teillä kaikilla on upea 
fuksivuosi. Opiskeluihin kannattaa panostaa, mutta 

muistakaa samalla ottaa rennosti ja tehdä kaikkea kivaa. 
Nauttikaa fuksivuodesta - nähdään syksyllä!
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Sanni
Sanni on käänteinen opiskelija. Muiden taistellessa 
henkensä edestä kurssin läpipääsystä, Sanni taikoo 
vitosia thaimaan lentokoneesta. Opiskelijatoverien 
kasvavan kehonpainon (lukuisien grundibileiden 
jälkeen) lähestyessä satasta, Sanni korottaa 
kyykkypainojansa samoihin lukuihin Luentojen 
jatkuessa pitkälle iltapäivään muiden hymy hyytyy 
mutta Sannin tunnettu virne pysyy kasvoilla. Olisipa 
Sannin asenne opintoihin yhtä tarttuvaa kuin hymynsä, 
niin kaikki olisivat maistereita vuodessa. Ikuisena 
tiedon, viisauden ja energian lähteenä Sanniin voi aina 
kääntyä oli kyseessä murhe taikka ilo. Lipidin oma 
wonderwoman on pelastanut monta opiskelutoveria 
pimeyteen vajoamiselta. Ehkä jonain päivänä EE-
talon pihalla virnuilee paikallissankari Turusen 
patsas kultaisella hymyllään? Jos kokee tarvitsevansa 
lisätietoa järjestötoiminnasta tai alan liitoista, joihin 
Sanni on jo jokaiseen todennäköisesti laajentanut 
reviiriään valtaamalla edustoista paikan, kannattaa 
kääntyä hänen puoleen. Sanni, kuten me kaikki, 
toivotamme teidät sydämmellisesti opiskelemaan!

Ira
Ira on toimelias ja äänekäs nainen, jolta löytyy 
vastaus kiperimpäänkin kysymykseen. Iran 
huumorintaju on huippuluokkaa. Hänen ollessa 
paikalle tylsiä hetkiä ei ole. Ira on myös lipidin 
emäntä, joten hänet löytää monesti bileistä 

Tuutorit esittäytyy!
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Loviisa
Onkohan vuoden aikana ollut juurikaan tapahtumia, 
joissa Loviisa ei ole ollut mukana? Tätä iloista toisen 
vuoden opiskelijaa vaivaa krooninen viininjano, joka 
sammuu toki myös muilla promillepitoisilla juomilla. 
Robinin kotikaupungista kotoisin (tält puolt jokkee) 
oleva Loviisa viettää vilkasta seurapiirielämää ja 
tulee toimeen kaikkien kanssa. Hän on monessa 
mukana, muun muassa tiiviisti vaikuttamassa 
Varsinais-Suomalaisessa Osakunnassa. Siellä hän 
hoitaa kirstunhaltijan pestiä, ja ottaakin tehtävän 
erittäin vakavasti ja innoissaan. Koska Loviisan 
mielestä fysikaalisen kemian kurssilla oli parasta 
täyttää exceltaulukoita, edellistä väitettä rahojen 
hyvästä huolenpidosta ei ole vaikea uskoa. Muiden 
raahautuessa aamun luennoille collegepaidoissa ja 
hiukset sekaisin, Loviisa saapuu paikalle suihkun 
raikkaana ja punaista huulipunaa yllään. Lisäksi 
kaikkien odotusten ja ennakkoluulojen vastaisesti, 
Loviisa ulkoilee myös välillä baarin sijaan 
lenkkipoluilla. Jos haluatte viettää fuksivuotenne 
tyylillä tai osakuntatoiminta kiinnostaa, on Loviisan 
puoleen hyvä kääntyä!

Antti
Antti “kandi kahteen vuoteen” Pokkinen 
on jokapaikan kiintiöturkulainen ja yleinen 
superopiskelija, joka ensimmäisenä vuotenaan 
on onnistunut valloittamaan jopa vanhempien 
opiskelijoiden sydämet. Hänen motivaatiostaan ja 
lannistumattomasta luonteestaan kertoo se, kuinka 
hän omien opintojensa alussa matkusti Helsingin ja 
Turun välillä päivittäin, jotta pääsisi osallistumaan 
kaikille luennoilleen. 

Jos Anttia ei löydy koulutehtävien ääreltä tai salilta, 
niin hän on todennäköisesti hiomassa erittäin tarkkaa 
ja toiminnantäyteistä opintosuunnitelmaansa tai 
avustamassa meitä muita, jotka olemme enemmän 
tai vähemmän hukassa omien aikataulujemme 
kanssa. Antti, kuten me kaikki muutkin, toivottaa 
uudet fuksit tervetulleiksi Viikkiin avosylin ja iloisin 
mielin.
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Tuukka
Mitä saadaan kun yhdistetään huoleton asenne, duracell-
pupun kaltainen sinkoilu paikasta toiseen ja vahvat 
mielipiteet? Tuukka the bileministeri tietenkin! Tämä 
Latokartanossa asuva mies on piristänyt Viikkiläisten 
harmaita päiviä vasta vuoden ajan, mutta jäänyt sitäkin 
paremmin ihmisten mieleen. Bileet eivät ala ennen 
Tuukan saapumista musiikkeineen. Miehen menojalkaa 
vipattaa tuon tuosta ja tapahtumavinkkien toivossa 
kannattaakin kääntyä hänen puoleensa. Railakkaasta 
tahdistaan huolimatta ilmestyy Tuukka aina seuraavana 
aamuna luennolle ilman minkäänlaista ongelmaa. 
Tuukka on hyvä paitsi juhlimisessa, myös niiden 
järjestämisessä. Lipidin apuisäntänä vaikuttava mies 
loihtii tiiminsä kanssa pystyyn niin bileet kuin sitsitkin. 
Tuukan päärooli tosin usein jää fiiliksen nostattajaksi. 
Tuukan perässä on vaikea pysyä. Tämä mies onnistuu 
soluttautumaan uusiin porukoihin, eikä tule yllätyksenä, 
jos hän aloittaa keskustelun kertomalla uudesta 
työpaikasta tai kiinnostavista kontakteista. Jos viime 
vuoden fukseista olisi palkittu vuoden verkostoituja, 
olisi valinta osunut epäilemättä Tuukkaan. Jos tarvitset 
kaveria yritysvierailulle, kiinnostavalle luennolle tai toisen 
ainejärjestön tapahtumaan, ei Tuukan suostutteluun 
mene kauaa.

Rennolla, mutta määrätietoisella työmyyrän asenteellaan 
voi Tuukka saavuttaa elämässään vielä hienoja asioita. 
Sitä ennen hän kuitenkin keskittyy opiskelijaelämästä 
nauttimiseen ja uusien fuksien vastaanottamiseen 
huikealla energiallaan. Tuukan tärkein ohjenuora 
fuksivuodelle: ”Never say no!”

Jenni
Jenni on helposti lähestyttävä ja uskomattoman avulias. 
Hän on toisen vuoden opiskelija, jolta löytyy vastaus 
kaikkiin kouluun liittyviin ongelmiin.  Jenni rakastaa 
urheilla, joten hänet voi tavata myös Viikin lenkkipoluilla. 
Tervetuloa Viikkiin viettämään mahtavaa fuksivuotta!
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Niklas
Kello on 10:30, luennon alkamisesta 15 minuuttia. 
Kuulet oven avautuvan ja virnistävän pellavapään 
puikkelehtivan luentosaliin. Hän on Niklas, Viikin 
käytävillä viilettävä hurmaava suomenruotsalainen. 
Myöhästymisen syytä ei tarvitse arvuutella, sillä Granin 
sydämestä matkaava Niklas on julkisen liikenteen 
suurkuluttaja ja VR:n (”Venaa Rauhassa”) pettämätön 
arvostelija. Niklas on Viikin oma huumorimies, joka pitää 
huolen siitä, että kaikilla on hauskaa. Bileissä Niklaksen 
löytää lähes poikkeuksetta tanssilattialta esittelemässä 
villejä tanssimoovejaan tai baaritiskiltä sekoittelemasta 
petollisia drinkkejä ystävilleen. Tätä aina iloista miestä 
nähdään harvoin negatiivisena. Hän löytää positiiviset 
puolet jopa fysikaalisen kemian luennoista ja iltaan 
venyvistä kemian labratöistä.

Jekkupetterin luonteestaan huolimatta Niklas on aidosti 
kiinnostunut paitsi elintarvikkeista, myös ympärillään 
olevista ihmisistä. Hän on mies, jolla on sydän paikallaan. 
Niklas on syvällinen pohtija, jonka kanssa pääset mitä 
mielenkiintoisempiin keskusteluihin aina pienpanimoista 
kasvien latinankielisiin nimiin. Kanssakäyminen onnistuu 
sujuvasti myös ruotsiksi, mutta muista valita keskustelun 
kieli tarkoin. Kuullessaan yhdenkin ruotsinkielisen sanan 
Niklas villiintyy, eikä puheelle näy loppua. Niklas tuo 
kaivattua tasapainoa kiireiseen opiskelija-arkeemme. 
Hiusväristään huolimatta on Niklaksella (lähes)aina 
järkevää sanottavaa. Älä siis epäröi nykäistä tätä 
poikaa hihasta, mikäli kaipaat neuvoja elämän suurin 
kysymyksiin tai ihan vain fuksivuoteen.

Roope
Roope on leppoisa ja helposti lähestyttävä nallekarhu. 
Hän aloittaa nyt syksyllä toisen vuoden opinnot 
täällä Viikissä. Tämä erityisesti musiikkia ja ihmisten 
kanssa hengailua rakastava ihminen soittaa 
vapaa-ajallaan bändissä ja käy ahkerasti useissa 
opiskelijatapahtumissa. Muistakaa, ettei opiskelujen 
suhteen tarvitse murehtia turhaan, ne hoituvat kyllä. 
Klassinen lausahdus, jonka tulette kuulemaan useaan 
otteeseen ”tentit voi uusia, mutta bileitä ei” pitää 
enemmän kuin paikkansa. Lähtekää siis reippaasti 
mukaan kaikkeen, mikä vain ikinä kiinnostaa, sillä 
tätä fuksivuotta ette voi uusia :)
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Jemina
Jemina opastaa teidät uudet fuksit tuutorina 
opiskelijaelämän ihmeellisiin maailmoihin ja 
fuksivastaavana hän on teidän paras tie ainejärjestö 
Lipidiimme. Eli jos ja kun olette ongelmissa niin 
ainejärjestö hommien kuin haalarimerkkien kanssa, tämä 
Amazonnainen auttaa teitä löytämään oikean polun. 
Usein oikea polku on se lyhyin, sillä Jeminalla on aina 
kiire jatkoille uusien haalarimerkkien perässä. Jos olet 
tarpeeksi onnekas saatat saada tältä idän mummolta 
kuvia kissa vanhuksesta tai lahjaksi itseneulotut sukat. 
Jemina on mummoilusta huolimatta näppärä myös 
puhelimien kanssa. Tältä Jodel-mestarilta kannattaa 
kysyä parhaat kanava vinkit (kuulemma Viikki-kanava 
on ainakin ehdoton). Vaikka erään kurssin kohdalta 
Jeminan suusta on kuultu lausahdus ”En voi uskoa et 
tää puolen vuoden piinapenkki on ohi.”, löytyy tältä 
tulevalta maailmanpelastajalta myös intoa uusiin 
opiskeluhaasteisiin. Jemina odottaa teitä avosylin Viikissä 
ja toivoo, että mahdollisimman moni teistä innostuu 
liittymään fuksitoimikuntaan.

Nea
Moikka! Oon Nea, syksyllä kolmatta vuottani 
elintarviketieteissä aloitteleva pirteä ja positiivinen 
tuutori. Onnittelut kaikille sisäänpääsystä, ette varmasti 
tuu katumaan valintaanne!

Haluun sanoo että ei kannata jännittää opiskelujen 
alkamista! Kaikki selviää kyllä, ja samanhenkisiä ihmisiä 
löytyy varmasti. Opiskelemaan kannattaa tulla avoimin 
mielin, tutustua opiskelukavereihin, ja muistaa nauttia 
opiskelusta. Kursseista löytyy varmasti just sellasia, mitkä 
sua kiinnostaa.

Aina saa tulla vetäsemään hihasta, tai laittaa viestiä jos 
joku on epäselvää. Vielä kerran tervetuloa, kiva nähdä 
teidät pian!
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Kiia
Kiia tuo ryhmäämme runsaasti eloa ja ideoita. Kiialle 
rakkaita aihealueita on hävikkiruoan pelastaminen 
ja uudet innovaatiot elintarvikkeiden parissa. Hän 
on mukana monessa projektissa, jonka takia Kiiaa 
on toisinaan tavannut enemmän lentokentällä kuin 
kampuksella. Lukion jälkeen Kiia opiskeli ammattiin 
ja työskenteli, joten hän lienee paras vertaistuki 
mikäli opiskelumotivaatio on kadoksissa. Tervetuloa 
Viikkiin, tehdään tästä yhdessä paras fuksivuosi! :)
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MMYL
Tiedekuntajärjestö, jonka toimii kat-

tojärjestönä MMTDK:n ainejärjestöille

LIPIDI Elintarviketieteet Turkoosi

VIRI LACTIS
Maitoteknologiasta kiinnostuneet 

elintarviketietelijät

OIKOS Ravitsemustiede ja kuluttajaekonomia Violetti

MENTOR-KLUBI
Järjestö, joka luo elintarviketieteiden 

opiskelijoiden ja ammattilaisten 
välisiä suhteita

METSÄYLIOPPI-
LAAT (MYO)

Metsätieteet Punainen

MYY Ympäristötieteet Tummanvihreä

SAMPSA Maataloustiede Vihreä

VIIKIN TALOUSTIETEILI-
JÄT (VITA)

Taloustieteet, ympäristö- ja elint-
arviketalouden kandiohjelman kat-

toainejärjestö

Tummansinin-
en

VOLUNTAS Markkinointi Musta

VUOROVAIKEUTUS Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia Tummanvihreä

VEKE Elintarvike- ja kuluttajaekonomia

HELIX Molekyylibiotieteet Musta

EKY Eläinlääketiede Tummanvihreä

SYMBIOOSI Biologia Tummanvihreä

Viikin ainejärjestöt
VIIKISSÄ ON NELJÄ ERI TIEDEKUNTAA JA NIIDEN ALLE MAHTUU USEITA ERILAISIA AINEJÄRJESTÖJÄ SEKÄ 
HAALAREITA. HAALARIT OVAT OPISKELIJAN UNIVORMU TAPAHTUMISSA JA ALLA ON PIENI OPAS MINKÄ 
AVULLA TUNNISTAT ERI OPINTOSUUNTIEN EDUSTAJIA!
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Ainejärjestö

Järjestö, joka vastaa tietyn alan opiskelijoiden 
asioista ja tapahtumien järjestämisestä. Teidän 
ainejärjestö on Lipidi!

Akateeminen vartti
Luennot alkaa aina 15 yli ja loppuu 15 vaille, 
vaikka Opintoni-sivulla saattaa lukeakkin tasalta. 
Tämä ei koske tenttejä.

Alina-sali
Uuden ylioppilastalon toisessa kerroksessa 
sijaitseva sali, jossa vietetään esimerkiksi peli- ja 
sitsi-iltoja.

C-grundi
Viikin kovin bilemesta! Grundibileitä ei kannata 
jättää väliin. C-grundi saa nimensä siitä, että se 
sijaitsee Latokartanon ylioppilaskylän C-talon 
pohjakerroksessa.

Excursio/excu
Kutsutaan myös yritysvierailuksi. Excuja on 
kotimaan sisällä ja kerran vuodessa ulkomailla. 
Syksyllä 2019 excursiokohteena on Italia.

Fuksi
Uudet opiskelijat! Tunnistaa usein neitseellisistä 
haalareista sekä eksyneestä katseesta.

Haalarit

Opiskelijan univormu bileissä ja varsinkin vap-

puna!

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jokainen 
opiskelija tekee omansa ja se auttaa opintojen 
suunnittelussa.

Kertsi
MMYLin kerhohuone. Tuutorit opastavat 
mistä tämä löytyy. Lipidi järjestää täällä 
torstaisin kertsikahvit, jonne kaikki Lipidit ovat 
tervetulleita!

Klusteri
Keskustassa sijaitseva kerhotila, jossa voi 
järjestää illanistujaisia tai vaikka sitsit. 
Kutsutaan myös Pupuksi.

Latokylä/latis

Latokartanon ylioppilaskylä. Viikkiläistä solua-
sumista parhaimmillaan! Jos asuntopula on kova, 
Latikseen saa hakea kaikki maatalous-metsäti-
eteellisen tiedekunnan opiskelijat - vahva suosi-
tus allekirjoittaneelta!

MMTDK

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Monari
Viikin monitoimitalo. Sijaitsee aivan kampuksen 
vieressä ja sieltä löytyy kuntosali sekä 
sisäpelihalli. Täällä MMYL järjestää avoimen 
urheiluvuoron noin 3 kertaa viikossa.

Fuksisanastoa
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Noppa
Opintopiste. Näitä keräämällä saat KELAlta 
rahaa. Kun olet kerännyt näitä tarpeeksi, niillä 
voi saada tutkinnon. 

Osakunta
Yhdistys, joiden opiskelijoita yhdistää samat 
kotiseudut.

Pruju
Luentomoniste.

Sikajuhlat
Juhlitaan niinä vuosina kun ei juhlita vuosijuhlia 
(ks. Vujut). Nämä ovat myös vähän rennommat 
kuin vuosijuhlat, mutta silti hienot juhlat. 

Sillis
Sillisaamiainen. Perinteisesti isojen sitsien, 
sikajuhlien sekä vuosijuhlien jälkeisenä aamuna 
järjestettävä brunssi/rääppiäiset. Pukukoodina 
haalarit.

Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla. Täällä syödään, 
juodaan ja lauletaan. Sitsiperinteisiin pääsee 
tutustumaan jo ensimmäisellä viikolla 
harkkasitsien parissa sekä hieman myöhemmin 
fuksisitseillä!

Tuutori
Yleensä vanhempi opiskelija, joka fuksiviikolla 
tutustuttaa fuksit kampukseen ja sen 
ympäristöön.

Ullis
Ullanlinnanmäki. Opiskelijoiden 
kokoontumispaikka vappuna.

Vujut
Vuosijuhlat. Lipidi juhlii vuosijuhlia viiden 
vuoden välein ja seuraavat vuosijuhlat ovat 
tiedossa 2022 (Lipidi 60v!!) Vuosijuhlat ovat 
paljon virallisemmat ja “hienommat” kuin 
sikajuhlat.
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”Mä tulin vaan syömään ilmasta ruokaa. En mä nyt mihinkään hallitukseen 
voi lähteä mukaan!” oli pääpiirteittäin mielessä marraskuussa Lipidin 
vaalikokouksessa. Oikeastaan kiinnosti, kiinnosti paljonkin, mutta kesti 

monta minuuttia ennen, kun uskalsin avata suuni. Meidän fuksien 
keskuudessa hallituksen toiminta oli vähän musta laatikko. Tapahtumia 

ilmestyi jostain ja sinne mentiin ja enempää ei mietitty. Kun ilmotusseinälle 
ilmestyi lappu, jossa sai ennakkoilmottautua toivomaansa tehtävään 

hallituksessa, harva laitto siihen nimensä. Lopulta kaikki muut roolit oli 
jaettu, mutta biletiimi oli kokonaan rakentamatta. 

En oo kyllä katunut, että tuona iltana rikoin hiljasuuden ja ilmoittauduin 
vapaaehtosena emännän rooliin. Jotenki se muukin tiimi saatiin kasaan. 
Muut biletiimin jäsenet on Tessa (isäntä), Venla (apuemäntä) ja Tuukka 

(apuisäntä). Oltiin kaikki fukseja ja pihalla kuin lumiukot. Meidän tehtävä oli 
siis huolehtia Lipidin vuoden 2019 iltatapahtumista. Pakollisia, perinteisiä 
tapahtumia oli muutamia, mutta muuten saatiin aika vapaat kädet. Aika 
nopeasti kävi ilmi, miten ne tapahtumat oikeasti ilmestyy. Joku ne ideoi, 

järjestää ja siivoaa jäljet. Mutta tuleepahan varmasti just sellasia tapahtumia 
kuin itse haluaa. Ja sitä fiilistä ei voita mikään, kun näkee ja kuulee, että 

ihmiset viihtyy. 

Biletiimin keskiaikaset roolien nimet on harhaanjohtavia. Joskus aikoja sitten 
emännät on tosiaan olleet enemmän vastuussa ruuanlaitosta ja isännät taas 

juomapuolesta, mutta näin 2010-luvulla kaikki tekee sitä, mitä parhaiten 
osaa ja haluaa. Myöskään apu-etuliitteet ei merkitse käytännössä mitään. 
Oikeestaan mikään hallituksen rooli ei oo kiveenhakattu, vaan kaikki voi 

tehdä kaikkea. Hallituksessa parasta on se, että pääsee oikeesti vaikuttamaan 
siihen mitä Lipidissä tehdään. Eikä kyse oo pelkästään bileistä (uskokaa 
tai älkää) vaan liikuntatapahtumista, ekskursioista, yhteistyöstä muiden 
järjestöjen ja vaihtarien kanssa sekä opintojen ja kurssien suunnitteluun 

vaikuttamisesta. Me halutaan, että jokaiselle Lipidin jäsenelle löytyy jotain ja 

Saparo kertoo
IRA ALOITTAA SYKSYLLÄ TOISEN VUODEN OPINNOT JA HÄN KIRJOITTAA HIEMAN FUKSIVUOTENSA KOKE-
MUKSISTA. KEVÄISIN SIKAJUHLISSA PALKITAAN KUNNIAKIRJOILLA MUUTAMA “SAPARO” JA IRA ON YKSI 
TÄMÄN VUODEN SAPAROISTA. SAPARO-KUNNIAMAININTA ANNETAAN FUKSEILLE, JOTKA OVAT REIPPAASTI 
LÄHTENEET MUKAAN JÄRJESTÖTOIMINTAAN JA NIILLE, KETKÄ OVAT EDISTÄNEET LIPIDIN TOIMINTAA JOL-
LAIN TAVALLA!
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ehdottoman tärkeetä on myös, että kaikki Lipidin tapahtumat on turvallisia kaikille 
eikä kenenkään tarvitse tuntea oloaan syrjityksi.

Kannustan kaikkia (fukseja ja vanhoja) hakemaan hallitukseen, jos vaan kiinnostusta 
ja ylimäärästä aikaa löytyy! Aiempi kokemus järjestötoiminnasta on eduks, muttei 

tosiaankaan välttämätöntä. Meillä on ollut ihan superhauska vuosi tähän mennessä. 
Ollaan tehty hommia täydellä tunteella ja opittu paljon uutta. Kuten esimerkiks 
stressinhallintaa ja sitä että mikään ei mee ikinä täysin suunnitelmien mukaan. 
Onneks huumorilla pääsee pitkälle ja ollaan aina muistettu tsempata toisiamme. 

Ja kun mikään ei onnistu ja päällä on päivän seittemästoista hermoromahdus, 
joku laittaa Toton African soimaan ja kaikki on hyvin taas hetken. Apujoukot ja 

vanhojen hallituslaisten vinkkivitoset on olleet kullanarvoisia. Tärkeintä mitä oonkin 
hallituksessa tähän mennessä oppinu on, että Lipidien porukassa apua löytyy aina sitä 

pyytävälle niin kouluun liittyvissä asioissa kuin muissakin. 

- Ira

Biletiimi 2019!
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1
Vastaanota opiskelupaikka, ilmoittaudu läsnäolevak-
si, maksa lukuvuosimaksu, hae opintotukea ja tilaa 
opiskelijakortti!

2 Hae asuntoa esimerkiksi HOAS:lta ja Latokartanon 

ylioppilaskylästä!

3 Panikoi, lue lehti uudestaan, panikoi vähän lisää!

4 Kerro tutuille ja sukulaisille, kuinka sait paikan Suomen 
parhaimmasta yliopistosta!

5 Muista saapua paikalle orientoivalle viikolle!

6 Liity Facebookissa fuksiryhmään ja stalkkaa sieltä tuu-
torisi sekä tulevat opiskelijakaverisi! 

7 Korkkaa skumppapullo, juhli, rentoudu - nähdään 
syksyllä!

Fuksin muistilista
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Lipidin hallitus 2019

Apuemäntä

Venla Tilli

Apuisäntä

Tuukka Törölä

ETYO-lehden 
päätoimittaja

Iina Jokinen

Liikuntavastaava

Mira Palsola

Kulttuuri- ja 
ohjelmavastaava

Francesca Åström

Varapuheenjohtaja

Salla Kinnunen

Taloudenhoitaja

Hilma Koskinen

Opintovastaava

Katri Korpunen

PR-vastaava

Ashoke Meromaa

Ekskursiovastaava

Kaisa Somerpalo

Isäntä

Theresa Natri

HALLITUS TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja

Rasmus Malmgren

Sihteeri

Jenna Silfverhuth

Tiedottaja

Faisa Nieminen

KV-vastaava

Muru Torikka

Fuksivastaava

Jemina Haaranen

Emäntä

Ira Karanko



Liity Lipidiin
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Jäsenyys

Haalarit

Laulukirja

Haalarimerkki

25 €

30 €

7 €

2,5 €

Fuksipaketti

(sis. jäsenyys, haalarit & haalarimerkki)

50 €

Fuksipakettia ja muita tuotteita on myynnissä jo orientoivalla viikolla eli 
varaathan käteistä mukaan!

Muista liittyä Lipidin sähköpostilistalle, niin pysyt ajan tasalla tapahtumista. 
Sähköpostilista on Lipidin aktiivisin tiedotuskanava, joten kannattaa liittyä! 

Liity sähköpostilistalle näin:

Lähetä viesti: subscribe lipidi-lista@helsinki.fi oma@sähköpostiosoite.fi 
osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Jätä otsikko tyhjäksi. Ohjeet löytyvät myös 

Lipidin kotisivuilta http://www.lipidi.fi/

Löydät Lipidin myös Facebookista ja Instagramista!

Lipidi ry

@lipidiofficial




