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päätoimittajien
tervehdys
Hei uusi opiskelija!
Onnittelut
opiskelupaikasta
tervetuloa Viikin kampukselle.

ja

Me olemme Ashoke ja Maria, neljännen
vuoden elintarvikemaisteri ja toisen
vuoden maataloustieteilijä. Me olemme
koonneet yhdessä ainejärjestöedustajien
kanssa tämän kattavan tietopaketin
Viikistä, Maatalous-metsätieteellisestä
tiedekunnasta ja opiskelusta sekä
ainejärjestöistä.
Opiskelujen
alku
ja
varsinkin
ensimmäinen viikko ovat kiireisiä
ja päällesi kaadetaan valtava määrä
tietoa monista asioista. Ei kuitenkaan
ole syytä huolestua, kaikki ovat yhtä
pihalla niin it-asioista kuin luentosalien
sijainneista. Asiat lähtevät kuitenkin
sujumaan kun harjoittelet niitä yhdessä
opiskelijatovereidesi
ja
tuutoriesi
kanssa. Apua löytyy siis läheltä! Lähellä
olevista ihmisistä puheen ollen, monesti
parhaat kokemukset ja muistot syntyvät
kaikesta opiskelun oheistoiminnasta.
Lähde siis heti mukaan bileisiin,
ekskursioille ja tutustu muutenkin
uusiin naamoihin ympärilläsi.
Viikin kampuksen opiskelijaelämässä
riittää siis nähtävää ja koettavaa.
Bileiden
lisäksi
kannattaa
suunnata
Viikin
Monitoimitalolle
liikuntavuoroille ja hankkia salikortti

4

“Opiskelu antaa paljon
muutakin kuin vain
todistuksen opintojen
päätteeksi.”
samaiseen paikkaan. Vaikuttamaan
pääset
oman
ainejärjestösi
ja
tiedekuntajärjestön
hallituksessa
tai
vaikka
opiskelijajäsenenä
koulutusohjelmasi johtoryhmässä.
Opiskelu antaa paljon muutakin kuin
vain todistuksen opintojen päätteeksi.
Se on mahdollisuus tehdä asioita, joita
muuten ei voisi tehdä. Opiskelu antaa
näkökulmaa asioiden ja haasteiden
pohdiskeluun.
Opiskelusta
pitää
kuitenkin myös nauttia, sillä opiskelu
on ihmisen parasta aikaa! Syksyllä
nähdään!
Tervetuloa!

Ashoke Meromaa MMYL ry:n fuksi- ja
tuutorvastaava
Maria Salomaa MMYL ry:n tiedottaja ja
liikuntavastaava

“Lähellä olevista
ihmisistä puheen
ollen, monesti
parhaat kokemukset
ja muistot syntyvät
kaikesta opintojen
oheistoiminnasta.”
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Puheenjohtajan

palsta
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
tiedekuntamme kaikkien opiskelijoiden
yhteinen edunvalvoja ja ainejärjestöjen
kattojärjestö. Ainejärjestötoiminnasta
poiketen, emme välttämättä näy
sinulle välittömästi, sillä saapuessasi
Viikkiin tutustut todennäköisesti ensin
opiskelijatovereihisi, tuutoreihisi ja
ainejärjestöösi.
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
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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
tuotetai
kehityspäällikkönä,
yrittäjänä, ylitarkastajana, tutkijana,
lehtorina, ravitsemusasiantuntijana tai
maatalousneuvojana. Ammattien kirjo
on valtava ja vieläkään ei välttämättä saa
vastausta kysymykseen, ”Mikä minusta
tulee isona?”

yhdistävillä fuksiaisilla, jossa sinulla ja
joukkueellasi on mahdollista kierrellä
ympäri Helsingin keskustaa ainejärjestöjen
rasteja. Syyskuussa on luvassa vielä
pohjoismaisten Life Science yliopistojen
väliset mestaruuskisat ja vuoden mittaan
paljon muuta mukavaa! Tahdonkin
vielä kertaalleen onnitella loistavasta
opiskelupaikasta.
Lämpöisen innokkain terveisin,
Sanni Hannula
MMYL ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019

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

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

Mikä on

mmyl?
Maatalous-metsäylioppilaiden
liitto
on Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen
tiedekunnan
ainejärjestöjen
yhteinen
kattoorganisaatio.
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!

Helsingin yliopiston
ylioppilaskunta
HYY

Muut
tiedekuntajärjestöt

Harrastejärjestöt

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto
MMYL ry

Agro Forst rf
Viri Lactis ry
Lipidi ry
ViTa ry
Metsäylioppilaat ry
Voluntas ry
Myy ry
Vuorovaikeutus ry
Oikos ry
VEKE
Sampsa ry
Helix ry

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

MM YL ry

MM YL ry

MMYL ry:n hallitus.
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mmyl
hallitus 2018

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Sanni Hannula
sanni.hannula@helsinki.fi

Tiia Kuronen
tiia.kuronen@helsinki.fi

taloudenhoitaja

sihteeri

Johanna Auer
johanna.auer@helsinki.fi

Oona Huttunen
oona.me.huttunen@helsinki.fi

fuksi- ja tuutorvastaava

tiedottaja
liikuntavastaava

Ashoke Meromaa
ashoke.meromaa@helsinki.fi

8

Maria Salomaa
maria.salomaa@helsinki.fi

ja

Opiskeluaikana kannattaa liittyä mukaan
ainejärjestötoimintaan!

Tapahtumavastaava

TApahtumavastaava

Saija Lämsä
saija.lamsa@helsinki.fi

Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@helsinki.fi

Opintovastaava

Opintovastaava

Linda Tiainen
linda.tiainen@helsinki,fi

Hanna Mikkonen
hanna.a.mikkonen@helsinki.fi

Liikuntavastaava

KV-VAstaava

Linda Aho
linda.l.aho@helsinki.fi

Brita Ojala
birita.ojala@helsinki.fi

9

Haalarit ovat tietynlainen
opiskelijaunivormu.

haalarin
käyttöopas
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

Oikos
(ravitsemustiede ja
kuluttajaekonomia):
violetti

Sampsa
(maatalousylioppilaat):
kirkkaanvihreä

Myy
(ympäristötieteilijät): 		
tummanvihreä

MYO
(metsäylioppilaat): 		
punainen

Vita
(Viikin taloustieteilijät ry)
tummansininen

Voluntas ja helix
(markkinointi ja biokemia,
solu- ja molekyylibiologia):
		musta

10

Sampsa

Lipidi

Myy
Vita

Voluntas

Oikos

Metsäylioppilaat
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fuksisanasto
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

12

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 opiskelijaasuntosäätiö
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
joka on pakko tehdä
Humanisti: Humanistisia tieteitä opiskeleva
henkilö. Jostain syystä heistä vitsaillaan paljon

HOAS: Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö
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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#vainviikkijutut
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
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Viikissä tapahtuu

VIIKKIAREENA
ViikkiAreena on, vuodesta 2012 lähtien
järjestetty, maatalous - metsätieteellisen
tiedekunnan
ainejärjestöjen
työelämätapahtuma, jonka tarkoituksena
on syventää opiskelijoiden tietämystä
yritysten toiminnasta sekä oman alan
uramahdollisuuksista. Yritykset puolestaan
pääsevät profiloitumaan työnantajina ja
tapaamaan tulevaisuuden huippuosaajia.
Tänä vuonna ViikkiAreena järjestetään
19 - 21.11.2019 Viikin Kampuksella ja olet
sinne enemmän kuin tervetullut.
ViikkiAreenaan
osallistuminen
ei
katso opiskeluvuottasi, kiinnostuksen
kohteitasi tai pääainettasi. Kolmipäiväisen
tapahtuman teemoina ovat tänä vuonna:
elintarvike- ja ekonomia, maatalousja metsä, ympäristö- ja biotieteet
sekä järjestöt. 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.

“ViikkiAreenaan
osallistuminen ei
katso opiskeluvuottasi,
kiinnostuksen
kohteitasi tai
pääainettasi.”

Lisätietoa ViikkiAreenasta:
FB: ViikkiAreena
IG: viikkiareena
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pm-kisat
18.9.-21.9.
Syksyn riemukkain
urheilutapahtuma järjestetään
tänä vuonna Ruotsissa.
Tule ottamaan selvää kuka on Sisu
ja mitä ihmettä on PM-kisat!

PM-kisat eli Pohjoismaisten Life
science-yliopistojen väliset urheilukilpailut järjestetään tänä vuonna Uppsalassa. Myös fukseilla
on mahdollisuus lähteä mukaan
kisajoukkueeseen, sillä uusille
opiskelijoille on varattu muutama
paikka Suomen 72-hengen joukkueessa!
PM-kisat järjestetään joka vuosi
syyskuun loppupuolella. Tämän
vuoden kisa-

PM-kisat pelataan rennolla fair play
-meiningillä: pelitaitojen sijasta tärkeintä on hyvä joukkuehenki ja uusiin, samojen alojen opiskelijoihin
tutustuminen. Kyseessä siis aivan
huippu, pohjoismaisia opiskelijoita
lähentävä tapahtuma, jota ei kannata
missata! ;)
Tämän vuoden kisalajit ovat: uinti,
lentopallo, käsipallo, koripallo, soutu, yleisurheilu, jalkapallo, ratsastus,
suunnistus, frisbee, sähly, tennis, sulkapallo ja ammunta. Kisoihin kuuluu
urheilun lisäksi mm. jatkuva leikkimielinen joukkuemaskottien kidnappaus, maajoukkuehengen nostattamislaulut ja joka ilta järjestettävät
hurjat bileet, jotka huipentuvat lauantaina järjestettävään isoon pöytäjuhlaseremoniaan, Bankettiin.
Fukseille PM-kisat ovat loistava tilaisuus verkostoitumiseen ja eri pääaineiden opiskelijoihin tutustumiseen,
mutta vain nopeimmat mahtuvat
joukkueeseen! Mukaan joukkueeseen pääsevät nopeimmat ilmoittautujat lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen maria.mattila@me.com.
Samasta osoitteesta voi myös kysellä
mitä tahansa lisätietoja :)

ajankohta on keskiviikko 18.9.
– lauantai 21.9.2018. Reissuun
lähdetään tiistaina 17.9 joukkuebussilla Viikistä ja paluu tapahtuu
sunnuntaina illalla 22.9.
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Tapahtumalla on hyvin pitkät perinteet: tämä on järjestyksessä 73
kerta kun kisoja järjestetään. Kisaavat joukkueet tulevat Suomesta
(Helsingin Yliopisto, MMTDK),
Norjasta (Norwegian University of
Life Sciences), Ruotsista (Swedish
University of Agricultural Sciences) ja Tanskasta (University of
Copenhagen).

Maria Mattila
MMYL ry:n PM-kisavastaava 2019 maria.mattila@
me.com

Viikissä tapahtuu

Kisaedustusta. Tule
kannustamaan Viikkiläiset
voittoon!
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“-- ja talkoot läpi
lukuvuoden tuovat
ihmisiä tiiviisti
yhteen --”
18

Viikissä tapahtuu

viikkispeksi

Kuvat 1&3
Tinja Nerkko
ja kuva 2
Risto Raveala

Lähde mukaan opiskelijoiden
musiikkiteatteriin!
Viikki-speksin rekrytointi polkaistaan käyntiin syksyllä 2019.

set ja talkoot läpi lukuvuoden
tuovat ihmisiä tiiviisti yhteen ja
ovat sementoineet monta ystävyyttä.

Speksi on opiskelijavoimin
toteutettu
musiikkiteatterin
muoto, jossa katsojat osallistuvat näytelmän kulkuun pyytämällä
improvisaatiota. Katsojat voivat
haluamassaan kohtaa huutaa
”omstart!”, jolloin juuri nähty
kohta esitetään uudestaan toisella tavalla.

Jos kiinnostuit kannattaa siis
ehdottomasti tulla
mukaan makustelemaan meininkiä Viikki-speksin tapahtumiin, vaikkei olisikaan selkeää
visiota, millaisen panoksen voisi speksille antaa. Viikki-speksi
ry:n jäseneksi voi liittyä myös,
vaikkei osallistuisikaan itse produktion tekoon. Näin pääsee
mukaan Viikki-speksin
jäsenilleen järjestämiin tapahtumiin, ja saa varmimmin tiedon speksin järjestämistä
ekskursioista esimerkiksi muita
speksejä katsomaan.

Viikki-speksi toivottaa riveihinsä kaikki Viikin kampuksen
opiskelijat, mutta mukaan otetaan
avosylin muitakin teatterin tekemisestä innostuneita. Speksin
esitykset pidetään
maaliskuussa, ja harjoitukset
alkavatkin jo heti syksyllä. Mukaan haetaan näyttelijöitä,
muusikoita, tanssijoita, lavastajia, puvustajia, maskeeraajia
sekä valo- ja ääniteknikkoja.
Toimintaan osallistuminen on
hyvä tapa tutustua myös muihin
kuin oman ainejärjestön
opiskelijoihin. Tiiviit harjoituk-

Kannattaa siis käydä Viikki-speksin kotisivuilla lukemassa lisää! Ne löytyvät osoitteesta
viikkispeksisite.wordpress.com.
Lisäksi meidät löytää facebookista ja instagramista
käyttäjällä @viikkispeksi.
Nähdään syksyllä!
Kesäterveisin,
hallitus

Viikki-speksin
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Ainejärjestöt esittäytyvät

myy ry
Ympäristötieteiden
opiskelijoiden ainejärjestö.

Myy on jo kypsään ikään
päässyt, kahdessa tiedekunnassa toimiva ainejärjestö.
Ympäristöasiat ovat yllättäen
lähellä sydäntämme. Haluamme muuttaa maailmaa
ja löytää ratkaisuja aikamme
polttaviin ongelmiin, kuten
ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin hupenemiseen.
Toimimme ympäristöhengessä ja tämän takia esimerkiksi meidän vegaaninen safka on tosi hyvää :D Vaikka
kaiken takana on vanha kunnon hippiaate ovat myyläiset
ihan täysjärkistä ja mukavaa
porukkaa. Fuksivuonna on
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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 pelaaminen on myös ihan sallittua.
Mutta siis mitä Myy tekee?
No, pitkälti ihan samoja juttuja kun muutkin järjestöt,
mutta omalla twistillään.
Järjestämme bileitä, ulkomaanexcuja sekä meillä on
useita kerhoja. Erilaisuus on
meidän rikkaus ja tasa-arvo-kysymykset ovat meille

erittäin tärkeitä. Joten kyllä
Myyssä tehdään paljon muutakin kuin vain niitä ympäristöjuttuja. Me tehdään
myös niitä tavallisimpia ainejärjestön juttuja, kuten
pidetään bileitä ja huolehditaan siitä, että opiskelijoilla
on asiat mahdollisimman
hyvin. Biokeskus 3:n kertsi
on myyläisten pesä. Ilmaiset
kahvit jäsenillemme!

MMYL ry järjesti keväällä 2019 olohuonetentin. Kampustasolla opiskelijat pääsevät
osallistumaan päätöksentekoon tiedekuntaja ainejärjestöissä.
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helix ry
Biokemian sekä soluja molekyylibiologian
opiskelijoiden ainejärjestö
Helix on biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden ainejärjestö, ja
edustaa biologian pimeää puolta. Vuosi 2019
on Helixille erityisen suuri, sillä täytämme syksyllä 50 vuotta! Vuosijuhlaviikolle
on suunniteltu jokaiselle jotakin: kulttuurielämyksiä, bileitä ja sivistävääkin ohjelmaa
seminaaripäivän muodossa! Vuosijuhlien
lisäksi järjestämme vuoden aikana muun
muassa sitsejä, excuja ja monenlaisia yhteistyötapahtumia eri järjestöjen kanssa.
Monen helikaanin lempiajanvietettä on hengailu kerhohuoneella eli kertsillä, joka löytyy
Biokeskus 1:n aulasta lähtevien portaiden
alapäästä. Se on oivallinen paikka juoda kahvikupponen labrakurssin inkubaation aikana tai tulla ”piipahtamaan” luennon jälkeen.
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Helix järjestää kertsillä myös monenlaisia
tapahtumia, kuten kertsihengailuja, -bileitä
ja lautapeli-iltoja.
Helix on avoin kaikille biotieteistä kiinnostuneille, ja jäseneksi voi liittyä ilmaiseksi
nettisivuillamme! Tietoja tapahtumista ja
toiminnasta löytää nettisivuilta, Instagramista ja Facebookista, tai tietysti käymällä
kertsillä, josta useimmiten löytää ystävällisen helikaanin jos toisenkin!
www.helix-ry.fi/fi
Instagram: helix_ry
Facebook: Helix ry

Svenska
Studenters
Agro-Forst
Förening r.f.
Svenskspråkiga ämnesföreningen vid
agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och
veterinärmedicinska fakulteten.
Agro-Forst är den enda
svenskspråkiga ämnesföreningen vid agrikultur-forstvetenskapliga
fakulteten
och veterinärmedicinska fakulteten. Föreningen fungerar som en samlingsplats där
studeranden från alla studieinriktningar samlas och
umgås på svenska. Förstås är
också alla finskspråkiga studeranden hjärtligt välkomna
med! Agro-Forst är en liten
men väldigt aktiv förening
som ordnar sitsar, fester,
sport- och kulturevenemang, den årliga utlandsexkursionen, studieresor och

företagsbesök, sommarträff
och mycket mer! Agro-Forst
ordnar också program gemensamt med andra föreningar 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 intressebevakning. Målet med det här
är att alla studeranden med
svenska som modersmål
har och får behålla rätten
och möjligheten att använda svenska i studierna och
också gå vissa kurser på sitt

modersmål vid fakulteten.
Svenska Studenters AgroForst Förening r.f. hittas på
Facebook, på instagram hittas föreningen på namnet
agroforst. Man kan också
besöka hemsidan www.agroforst.fi där det berättas mer
om föreningen och man bl.a.
hittar anvisningar till hur
man anmäler sig till AgroForsts e-postlista som är den
viktigaste informationskanalen för evenemang och
annan viktig info!
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Lipidi ry
Elintarviketieteilijöiden
ainejärjestö.
Wikipedia määrittelee Lipidin seuraavanlaisesti: ”Lipidi
eli rasva-aine on yhteisnimi
eliöiden solukoissa ja kudoksissa syntyneille rasvoille
ja rasvamaisille yhdisteille”,
mutta Viikin kampuksella
Lipidit ovat elintarviketieteiden opiskelijoita. Meitä
turkooseilla haalareilla varustettuja ”elintarviketeollisuuden kätyreitä” tullaan
tarvitsemaan aina niin kauan
kuin ihmiset syövät.
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Lipidi pyrkii toimintansa avulla toimimaan siltana yritysten ja työnantajien
sekä opiskelijoiden välillä.
Lukuvuoden aikana järjestetään useita excursioita ja
kerran vuodessa lähdetään
ulkomaanexcursiolle (tämän
syksyn kohteena Italian Parma!)
Lipidissä pidetään opiskelijoiden puolia kun tiedekunnassa tapahtuu muutoksia
ja biletiimi pitää huolen vir-

kistystoiminnasta! Liikunnan- ja kulttuurinnälkäisille
löytyy myös kaikenlaista tekemistä. Esimerkiksi monet
bileet ja sitsit ovat kaikille
avoimia eli kannattaa pistää
somet seurantaan!
Nähdään syksyllä!

Viri Lactis ry
Elintarviketieteilijöiden
ainejärjestö.
Viri Lactis on pieni mutta
pippurinen elintarviketieteilijöiden ainejärjestö. Sen
perustivat vuonna 1947 silloisen meijeriopin (myöhemmin maitoteknologian)
opiskelijat.
Ajat ovat muuttuneet: nykyään tervetulleita ovat
kaikki elintarviketieteilijät
pääaineeseen
katsomatta.
Viri järjestää pienimuotoisia
tapahtumia ja ekskuja Suomessa ja ulkomailla. Vuo-

tuisia perinteitä ovat mm.
Juusto & Viini-ilta sekä pikkujoulut. Myös tapahtumia
kansainvälisille vaihto-opiskelijoille järjestetään Virissä
hyvin usein.
Viri Lactis is small but feisty
organisation of food scientists. It was founded in 1947
by dairy (nowadays dairy
technology) students. How
ever things have changed
and today all food scientists

are welcome to join the organisation.
Viri arranges small events
and excursions in Finland
and abroad. Annual traditions are Wine and Cheese
evening and Christmas Party. Also events for international exchange students are
arranged very often.

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

Juusto&Viini-ilta
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oikos ry
Kuluttajaekonomian ja
ravitsemustieteiden opiskelijoiden
yhteinen järjestö.
Oikos on yli 70-vuotias ainejärjestö, joka on monien
vaiheiden kautta päätynyt
kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteiden opiskelijoiden yhteiseksi järjestöksi.
Opintouudistusten myötä
kumpaankaan pääaineeseen
ei oteta enää kandifukseja,
joten jatkossa toimintamme
kohderyhmää ovat ravitsemustieteen maisteriohjelman opiskelijat. Toivotamme
kuitenkin ilolla kaikki ravit-

26

semustieteestä kiinnostuneet ja alaa vähänkin harkitsevat mukaan! Järjestämme
erilaisia opinto- ja työelämätapahtumia rennompaa
menoa unohtamatta. Oikoslaiset ovat iloisia, auttavaisia
ja puhaltavat yhteen hiileen
muutosten myllertäessäkin,
tervetuloa osaksi porukkaa!
:)

vita ry
Ympäristö- ja
elintarviketalouden
opiskelijoiden kattojärjestö.
VITA on ympäristö- ja elin- si 2019 on juhlavuosi, sillä
tarviketalouden
opiskeli- tänä vuonna VITA täyttää
joiden kattoainejärjestö. Se 10 vuotta!
pyrkii yhdistämään kaikki
taloustieteistä
kiinnostuneet maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat.
VITA järjestää opiskelijoille
erilaisia tapahtumia, pirskeitä ja ekskursioita. Se toimii
tiiviissä yhteistyössä muiden taloustieteen osastolta
ponnistavien ainejärjestöjen
kanssa, ja yhteistyömahdollisuuksiin tartutaan avoimesti
myös ainerajat ylittäen. Vuo-

Voluntas ry
Markkinoinnin
opiskelijoiden ainejärjestö.
Voluntas ry on vuonna 2006
perustettu Helsingin yliopiston markkinoinnin opiskelijoiden ainejärjestöksi. Nykyään Voluntas on kaikkien
markkinoinnista ja kaupallisesta alasta kiinnostuneiden
tylöelämä-orientoitunut järjestö.
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Vuorovaikeutus ry
Ympäristöekonomian
opiskelijoiden ainejärjestö.
Vuorovaikeutus ry, eli tuttavallisemmin VV, on vuonna 1987 perustettu ainejärjestö Helsingin yliopiston
YET-kandiohjelman
ympäristöekonomiaan suuntautuville opiskelijoille sekä
pääaineenaan ympäristö- ja
luonnonvaraekonomiaa eli
YLE:ä opiskeleville opiskelijoille. VV järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia
peli-illoista ja sitseistä yritysekskursioihin.

Veke ry
Elintarvike- ja
kuluttajaekonomian
opiskelijoiden ainejärjestö.
VEKE eli Viikin Elintarvike- ja Kuluttajaekonomistit
ry on Viikin kampuksen ainejärjestöjen kuopus – se on
perustettu 2017 YET-kandin
elintarviketalouden ja kuluttamisen opintosuunnan
opiskelijoille. VEKE toimii
opiskelijoiden ja ohjelmien
edunvalvojana ja järjestää
monipuolisesti erilaisia tapahtumia jäsenilleen; yritysekskursioita, elokuvailtoja ja
railakkaita illanviettoja!

Sampsa ry
Maataloustieteen opiskelijoiden
ainejärjestö.
Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry on aktiivinen
yhdistys kaikille maataloudesta kiinnostuneille MMTDK:n opiskelijoille. Sampsa
on perustettu vuonna 1907,
tänä vuonna juhlistammekin
lokakuussa jo 112 -vuotiasta
yhdistystämme.
Sampsa järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia aina
alan yritysvierailuista Viikin
parhaimpiin kekkereihin. Perinteisiä jokavuotisia tapahtumia ovat esimerkiksi maakuntamatka, joka on muutaman
päivän matka johonkin maakuntaan ja siellä erilaisiin
maatalousalan yrityksiin, sekä
erilaiset sitsit ja pikkujoulut.
Sampsa tekee myös paljon excursioita ulkomaille, on sitä
matkattu jopa Kanadaan ja
Kiinaan saakka.
Sampsalla on neljä alaker-

hoa, jotka koostuvat pääosin
eri pääaineita opiskelevista sampsalaisista. Alakerhot
ovat Akateeminen karjakerho (AKK), Akateemiset kasvintuottaja (AKT), Tekniikka
Agraarit (TA) ja Markkina
Agraarit (MA). Toki jokainen sampsalainen voi kuulua
vaikka kaikkiin alakerhoihin,
jos kiinnostaa tapahtumat ja
toiminta liittyen niin lehmiin
kuin muttereihinkin.
Alakerhot järjestävät paljon tapahtumia ja näin ollen
Sampsan toimintakalenterissa
ei kyllä hiljaista viikkoa löydy.
Viikin tunnetuimmat ja suurimmat kemut järjestää Akateeminen karjakerho, nimittäin joka kevät on Laitumelle
lasku -latobileet eli Laitsarit.

ta tapahtumissa nähdään kärrysauna. Markkina Agraarit
järjestävät perinteisesti kaudenavajaiset, jotta joululomilta päästäisiin taas sujuvasti
opiskelijaelämän pariin. Akateemisten kasvintuottajien perinteisiin tapahtumiin kuuluu
Kekrit ja tämän kerhon opastuksella on myös mahdollista
oppia kukkien sidontaa.
Tervetuloa Viikkiin ja yhdistyksemme toimintaan mukaan!

Tekniikka Agraareilla on oma
saunakerhonsa, jonka toimes-
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Metsäylioppilaat ry
Metsätietieden opiskelijoiden
ainejärjestö.
Metsäylioppilaat ry, tai tuttavallisemmin MYO, on
Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijoiden ainejärjestö.
Metsäylioppilaat ry:n tarkoituksena on edistää metsäalan opiskelijoiden yhteistä
etua ja yhteisöllisyyttä tukemalla sekä opiskelua että
vapaa-ajan toimintaa. MYO
on perustettu vuonna 1909,
samoihin aikoihin, jolloin
metsänhoitajien opetus siirrettiin Evolta Helsinkiin.
MYO:n jäseneksi voi liittyä
netistä löytyvällä lomakkeella tai tuutorien opastamana
syksyllä.
MYO:n jäsenet pääsevät
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hyötymään kaikista jäsenistölle tarjotuista eduista,
kuten kertsikahvista tai halvemmista hinnoista tapahtumiin. MYO järjestää jäsenilleen myös monenlaisia
tapahtumia juhlista ekskursioihin ja kahvituksesta urheiluun.
Perinteisiin kuuluvat muun
muassa
laulukierrokset,
Hirvi- ja taimijuhlat marraskuussa sekä suositut fuksien järjestämät kesäjuhlat!
Metsäylioppilaat kokoavat
usein myös joukkonsa Jukolan viestiin tai joensuulaisten kanssaopiskelijoiden
järjestämään Räkä poskella
-hiihtoon. Kaiken tämän li-

säksi MYO järjestää myös
pienempiä ja rennompia tapaamisia, kuten keilausta ja
laulukirjan läpilaulajaisia.
Näistä kannattaa pysyä kuulolla.
Lisää tietoa ainejärjestöstä
ja liittymisohjeet nettisivuiltamme www.metsaylioppilaat.fi !

Uniforst
Metsäylioppilaiden osuuskunta
Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst raottaa ovea
työelämään tarjoamalla jäsenilleen oman alan työmahdollisuuksia.
Osuuskunta
perustettiin opiskelijoiden
toimesta, jotta heissä itsessään piilevä tietotaito voitaisiin nostaa esiin ja käyttöön
jo opintojen aikana. Pyrkimyksenä on siis parantaa jäsenten työelämävalmiuksia!

dekunta palkitsi Uniforstin
vuoden 2017 vaikuttajana.
Perusteluksi annettiin yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Osuuskunnan tavoitteena
onkin sillan rakentaminen
korkeakouluopintojen sekä
elinkeinoelämän välille.
Käykää tutustumassa ja liittykää jäseneksi verkkosivuiltamme!

Helsingin yliopiston Maa- www.uniforst.fi
talous-metsätieteellinen tie-
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Tähkä
Maatalousylioppilaiden osuuskunta

Opiskeletko maatalousalaa?
Haluaisitko opiskeluaikana
töihin? Tähkä auttaa!

ma ja suorittama
työ laskutetaan yritykseltä ja
Tähkä vastaa palkanmaksusta.
Tähkä - maatalousylioppi- Tähkän jäseneksi voi liittyä
laiden osuuskunta on jäsen- kuka tahansa maatalousalaa
tensä omistama yritys, jonka opiskeleva henkilö täyttämällä
päätavoite on työllistää
jäseniään alamme yrityksiin. jäsenhakemuskaavakkeen.
Tähkä tarjoaa jäsenilleen ai- Kaavakkeita löytyy Tähkän
heeltaan ja kestoltaan vaih- nettisivuilta sekä syksyllä tutelevia työtehtäviä, palkan levista fuksi-illoista.
sekä erilaisia koulutuksia
Tervetuloa mukaan toiminja yhteisöllisyyttä.Tähkä tar- taan ja työllistymään!
joaa maatalousylioppilaille
myös laskutuspalvelua, jol- www.tahkaosk.fi/
loin opiskelijan itse hankki-
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viikki brewing society
Oluen ja siiderin valmistuksesta
kiinnostuneille opiskelijoille tarkoitettu
opiskelijajärjestö.
Viikki Brewing Society on
oluen ja siiderin valmistuksesta
kiinnostuneille
opiskelijoille
tarkoitettu
opiskelijajärjestö. VBS:n tarkoituksena on edistää olutosaamista ja tietoutta Viikin
kampuksella, sekä innostaa
uusia ihmisiä tekemään olutta. Jäsenistön käytössä on ilmaiseksi laitteisto oluen valmistukseen, ja aloittelijoita
opastetaan niiden käytössä.
Lisäksi teemme yhteistyötä
Helsingin yliopiston ja kotimaisten pienpanimoiden
kanssa erilaisten olutprojek-

tien kautta. Jos toiminta kiinnostaa, lisätietoja voi kysellä
facebook-sivumme kautta
https://www.facebook.com/
viikkibrewingsociety/ tai lähettämällä sähköpostia olli.
mikkonen@helsinki.fi
Olutterveisin,
Olli Mikkonen
Puheenjohtaja
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