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TO INTERNATIONAL STUDENTS

guide. Even though the parts in English are brief,
you don’t need to worry! We have English speking
international tutors that will take care of you and help
Hi international student! The Freshman Guide you through all the challenges you may face when
(in Finnish Fuksiopas) of the Student Union of starting your studies here in Finland. On the behalf of
Agriculture and Forestry (MMYL) is written mostly MMYL, I wish you a wonderful time in the land of a
in Finnish. This year however, we wanted to include thousand lakes.
summaries of the guide also in English! We have
placed all of the English parts on a grey background Eero Aho
so they are easy to find when you scroll through this Representative of freshmen and tutoring of MMYL
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PÄÄTOIMITTAJIEN

TERVEHDYS
Hei uusi opiskelija,
Onnittelut
saamastasi
opiskelupaikasta!
Voimme luvata, että opiskeluajastasi täällä
Viikin kampuksella tulee ikimuistoinen heti
ensimmäisistä päivistä lähtien, vaikka syksyn
opetusjärjestelyt
ovatkin
vielä
koronan
aiheuttaman epävarmuuden takia hämärät. Tästä
Fuksioppaasta voit kuitenkin jo perehtyä siihen,
mitä kaikkea Viikissä on tarjolla juuri sinulle:
haalareita, ainejärjestöjä, tapahtumia, urheilua ja
ystäviä, vain muutamat mainitaksemme!
Fuksiopasta ovat koonneet yhdessä ainejärjestöjen
ja yhteistyötahojen kanssa allekirjoittaneet
Eero ja Inka. Edempi on 2. vuoden biologian
ja jälkimmäinen 5. vuoden ympäristö- ja
luonnonvarataloustieteen opiskelija. Meihin
tulet törmäämään kampuksella ja kampuksen
ulkopuolella ainakin MMYL ry:n tapahtumissa,
todennäköisesti
myös
monessa
muussa
tapahtumassa.
Yliopisto
varautuu
järjestämään
opetuksen ja orientoivan viikon etänä,
mutta varmaa tietoa syksyn järjestelyistä
ei vielä näinä kesäkuun alkupäivinä ole
saatavilla. Tämä poikkeustila aiheuttaa
haasteita sekä yliopiston henkilökunnalle
että meille opiskelijoillekin. Jos
kokoontumisrajoitukset estävät syksyn
opiskelijariennot, otamme ne sitten ensi
vuoden keväällä kiinni kaksin verroin.
Tuutorit ja vanhemmat opiskelijat pitävät
silti lipun korkealla, jotta myös etänä
voidaan pitää hauskaa ja perehdyttää
teidät uudetkin opiskelijat viikkiläiseen
opiskelijaelämään. Luentojen ohella
yliopisto-opintojen suurin anti tulee
excursioilta, opintomatkoilta, juhlista,
järjestötoiminnasta, yliopiston hallinnon
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opiskelijaedustajana toimimisesta, mielenkiintoisista
keskusteluista opiskelukavereiden kanssa ja uusien
ystävien löytymisestä. Harva katuu opiskelujen
oheistoimintaan mukaan lähtemistä, joten sitä
kannattaa kokeilla jo heti fuksivuodesta alkaen!
Perehdy siis tähän Fuksioppaaseen, kysy kaikki
kysymyksesi pois meiltä yhteystietomme jakavilta
tuutoreilta sekä yhteyshenkilöiltä ja onnittele itseäsi
vielä kerran opiskelupaikan saamisesta. Tervetuloa
viettämään elämäsi parasta aikaa Viikkiin!
Fuksioppaan päätoimittajat,
Eero Aho
MMYL:n fuksi- ja tuutorivastaava, sihteeri
Inka-Mari Sarvola
MMYL:n tiedottaja, opintovvastaava

Akateemisen kyykän MM-kisat ovat monelle viikkiläiselle lähelä sydäntä. Kisat pelataan vuosittain helmikuussa Tampereen
Hervannassa. Useat ainejärjestöt lähettävät kisoihin omia joukkueita. Kuvassa MMYL:n sihteeri / fuksi- ja tuutorivastaava Eero
(oik. ylhäällä) yhdessä Symbioosi ry:n kyykkäjoukkue Kyykkäviinin kanssa.

MMYL haluaa olla näkyvämmin mukana estämässä yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymistä. Konkreettiseksi keinoksi on
lukuvuodelle 2020 - 2021 painatettu Fuksiappropassi, jonka tarkoituksena on auttaa MMYL:n alaisia opiskelijoita
löytämään itselleen mieluista tekemistä yliopistolta. Lisää
aiheesta Fuksioppaan sivulta 14.

Teekkarit (tekniikan yliopisto-opiskelijat) pärjäävät tunnetusti
hyvin kyykässä ja lähtevät kisoihin voittamaan. Kuvassa teekkari suorittaa mallikaan heiton. Lisää tapahtumista Fuksioppaan
sivulta 15.

Erilaiset ryhmäyttävät fuksitapahtumat kuuluvat tavallisesti syksyyn. Koronavirustilanne saattaa asettaa esteitä perinteisten tapahtumien järjestämiselle. Kuva Symbioosin Biodiversiteettipeleistä
viime vuodelta. Lisää orientoivalle viikolle suunnitelluista tapahtumista Fuksioppaan sivulta 13. Kuva (c) Tuisku Hillilä.
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PUHEENJOHTAJAN

PALSTA
Tervehdys parahin fuksi!
Lämpimästi tervetuloa Viikin vehreisiin
maisemiin ja onnittelut opiskelupaikasta! Olet
tehnyt loistavan valinnan tullessasi opiskelemaan
maatalous-metsätieteelliseen
tiedekuntaan.
Tiedekuntamme tieteenalat tekevät tärkeää työtä
edistäessään luonnonvarojen kestävää tuotantoa,
käyttöä ja kulutusta. Tulevaisuuden alat siis
kyseessä, voisi sanoa. Täältä saat valmiudet
monenlaisiin työtehtäviin.

Tiedekuntamme pyrkii kuitenkin tarjoamaan
laadukasta opetusta ja valmiuksia tulevaan.
Uskon ja toivon, että viihdyt valitsemallasi
polulla Viikissä. Kiinnostavien opintojen
lisäksi tulet tutustumaan upeisiin ihmisiin ja
kokemaan paljon. Syksy hujahtaa ohi vauhdilla
vauhdikkaissa merkeissä ja toivonkin, että nautit
siitä ja koko opiskeluajastasi täydellä sydämellä.

Vielä toistamiseen, tervetuloa ja onnittelut
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto, tutummin opiskelupaikasta, nähdään syksyllä!
MMYL ry on maatalous-metsätieteellisen
tiedekuntajärjestö, joka toimii tiedekunnan Hanna Mikkonen,
opiskelijoiden
yhteisenä
edunvalvojana MMYL:n hallituksen puheenjohtaja
sekä
ainejärjestöjen
kattojärjestönä.
Ainejärjestötoiminnasta
poiketen
emme
välttämättä näy sinulle samantien, sillä alussa aika
kuluu uusiin opiskelijatovereihin, tuutoreihin
ja ainejärjestöösi tutustuen. MMYL kuitenkin
toimii taustalla jatkuvasti. Orientoivalla viikolla
järjestämme tunnetusti huikeat fuksibileet ja
olemme muutenkin menossa mukana. Kaiken
järjestämämme hauskan lisäksi keskustelemme
ympäri vuoden tiedekuntamme dekanaatin,
professoreiden ja muiden sidosryhmien kanssa
ajankohtaisista ja opiskelijoitamme koskevista
asioista. Koulutamme myös ainejärjestötoimijoita
ja olemme tukena tarvittaessa. Tässä apuna
toimii Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
HYY. MMYL haluaa toimia opiskelijoiden
äänenä parhaalla mahdollisella tavalla ja siksi
keräämmekin palautetta opintojen ja muun
toiminnan kehittämiseksi. Ole siis rohkeasti
yhteydessä, mikäli jokin painaa mieltäsi!
Ammattien kirjo aloiltamme on valtava, eikä
suoraa vastausta kysymykseen, ‘’mikä minusta
tulee isona?’’ välttämättä löydy heti.
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Ainejärjestötoiminta on loistava tilaisuus tutustua myös
muihin kuin oman alan opiskelijoihin. Sihteeri Eero ja
puheenjohtaja Hanna edustamassa Maatalous-metsäylioppilaiden liittoa Yliopiston farmasiakunnan 132. vuosijuhlilla.

MIKÄ ON

MMYL?
Maatalous-metsäylioppilaiden
liitto MMYL ry on Helsingin
yliopiston
maatalousmetsätieteellisen
tiedekunnan
tiedekuntajärjestö,
jonka
jäsenjärjestöinä
toimivat
yksitoista ainejärjestöä.
Tehtävämme
on
toimia
jäsenjärjestöjemme
opiskelijoiden edunvalvojana,
järjestää vapaa-ajan tekemistä
sekä nostaa tiedekuntamme
opiskelualojen arvostusta ja
näkyvyyttä.
Järjestämme vuosittain suuren
suosion saavuttavat ViikkiGP:n,
Zetorin vedon, Fuksibileet ja
kahdet Back-to-Viikit. Juhlien
lisäksi pidämme viikoittain
kolme urheiluvuoroa Viikin
monitoimitalolla.
Nämä
ja
monet muut tapahtumat tulevat
sinulle
varmasti
tutuiksi
opiskeluvuosiesi aikana!

Helsingin yliopiston
ylioppilaskunta
HYY

Muut
tiedekuntajärjestöt

Harraste- ja
vapaa-ajanjärjestöt

Maatalous-metsäylioppilaiden
liitto MMYL ry

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

Muista, MMYL on sinua
varten! Ota meidät seurantaan
sosiaalisessa mediassa.

M MY L ry

M MY L ry
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MMYL ry:n

HALLITUS 2020

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Hanna Mikkonen
hanna.a.mikkonen@helsinki.fi

Linda Tiainen
linda.tiainen@helsinki.fi

taloudenhoitaja

sihteeri
fuksi- ja tuutorvastaava

Juho Hannuksela
juho.hannuksela@helsinki.fi

tiedottaja
opintovastaava
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Inka-Mari Sarvola
inka-mari.sarvola@helsinki.fi

Eero Aho
eero.aho@helsinki.fi

opintovastaava
Sonja Naalisvaara
Sonja Naalisvaara@helsinki.fi

tapahtumavastaava

tapahtumavastaava

Saija Lämsä
saija.lamsa@helsinki.fi

Hanna Ollikainen
hanna.ollikainen@helsinki.fi

LIIKUNTAVASTAAVA
PM-KISAVASTAAVA
Maria Mattila
maria.k.mattila@helsinki.fi

kansainvälisyysvastaava
Muru Torikka
muru.torikka@helsinki.fi

Opiskeluaikana
kannattaa
ehdottomasti osallistua ainejärjestötoimintaan!

Vuosijuhlamestari
Francesca Åström
francesca.astrom@helsinki.fi
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PIKAOPAS VIIKKI-ELÄMÄÄN
Matkalla Viikkiin?
• Reittiopas.fi
Asuntoa vailla?
• Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
• Latokartanon ylioppilaskylä Viikissä
• Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö Silvica
Viikin opiskelijaruokalat:
• Unicafe.fi
• Ravintola Ladonlukko
• Ravintola Tähkä
Opiskelijan liikuntamahdollisuudet Viikissä:
• Unisport ryhmäliikuntatunnit Viikin normaalikoululla
• Viikin monitoimitalo (Monari)
• Viikin ulkoilumaastot
• Ainejärjestöjen urheilutapahtumat
Opiskelijan avuksi opintoihin:
• HY WebOodi - Ilmoittaudu kursseille ja seuraa opintojasi
• HY Opintoni - Lukujärjestys, opintojen seuranta, MOT-sanakirja ja
tiedotteita
• HY SISu - Opintojen suunnittelu -työkalu
• HY Opiskelijan ohjeet - Opiskeluun liittyvä sisältö
• HY Office 365 - Sähköposti ja Office-ohjelmisto ym.
• HY Moodle - Kurssien luentoalustat
• HY Flamma - Yliopiston intranet
• HY Helpdesk - Opiskelijan tuki
Bilettämään?
• Viikin Alko - Viikintori 3, 00790 Helsinki
• C-Grundi - Talonpojantie 13 pk, 00790 Helsinki
• Helsingin taksikeskus, Puh. 0100 0700
• Uber-sovellus
• Sähköpostit sekä sosiaalinen media seurantaan
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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. Ennen ensimmäistä
käyttöönottoa varovainen peseminen voi
kuitenkin kannattaa, sillä pesemättömät haalarit
ovat ärsyttäneet joidenkin ihoa.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan värit
Lipidi
(elintarviketieteet): 		
turkoosi

MYY
(ympäristötieteet): 		
tummanvihreä

Sampsa
(maataloustieteet): 		
kirkkaanvihreä

VITA
(ympäristö- ja elintarviketalous):			
tummansininen

MYO
(metsätieteet): 			
punainen

Helix
(molekyylibiotieteet): 		
musta
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STUDENT OVERALLS
Student overalls are your uniform in most free time to wear overalls only up to your waist. However, it’s
student events. Every university and university of not wrongdoing if you want to wear your overalls
applied sciences, often each individual study pro- differently.
gram, has their own overalls.
In the University of Helsinki you get your overalls
The student association in witch the wearer belongs via your study programs student association. Be in
to is visible in the back of the overalls. The name touch with your tutors and ask them how you can
of the student association is ment to be kept visible get yours!
even when you wear your overalls half way up.
Have a great time studying (and partying) in FinEngineering students often wear their overalls all the land!
way up but in most universities it’s a unsaid tradition
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ORIENTOIVA
VIIKKO
Orientoiva viikko järjestetään tavalla
tai toisella 24.8.2020 – 28.8.2020.

Huimasti
onnea
opiskelupaikastasi,
fuksi
-20! Kulunut vuosi on ollut täynnä yllätyksiä
koronavirustilanteen tuomasta epävarmuudesta ja
etätyöskentelyyn siirtymisestä johtuen. Valitettavasti
yhteiskunnan muuttunut tilanne ja erityisesti
epävarmuus
rajoitustoimien
jatkuvuudesta
vaikuttavat vielä pitkälle syksyyn.
Orientoiva viikko on yliopiston uusien opiskelijoiden
tutustumisviikko, jolloin ei vielä järjestetä opetusta.
Tavallisesti viikko on koostunut erilaisista
yliopiston pitämistä esitelmistä ja tuutorien johdolla
kampukseen tutustumisesta. Iltaisin pidetään
taas hauskaa erilaisten illanistujaisten ja bileiden
muodossa. Tällä hetkellä yliopistolla pohditaan
orientoivan viikon toteutusta, sillä koronavirustilanne
saattaa estää suurempien infoluentojen pitämisen.
Olemme tuutorien kanssa luoneet Facebookiin
MMYL:n fuksit ja tuutorit 2020 –ryhmän (https://
facebook.com/groups/mmyl2020), jotta voimme
syksyn lähestyessä tiedottaa tarkemmin orientoivan
viikon sisällöstä tai sen muutoksista. Käy liittymässä
heti ryhmään, jotta se ei pääse unohtumaan!

Liity Facebook-ryhmään ja pysyt menossa
https://facebook.com/groups/mmyl2020

mukana.

Alustavat MMYL:n orientoivan viikon tapahtumat
ovat
TIISTAIJATKOT 25.8.:
Koulutusohjelmien
tuutorien päiväohjelman jatkot illalla Helsingin
keskustassa.
INFOTORI 26.8. klo 10:00 – 14:00: Ainejärjestöt,
ammattiliitot ja muut yliopiston toimijat esittäytyvät.
Saavu opiskelukavereiden kanssa paikalle, kun teille
parhaiten sopii.
KV-ILTA 26.8. klo 19:00 alkaen: Ensisijaisesti
kansainvälisille opiskelijoille ja vaihtarifukseille
rento tutustumisilta Bar Mascotissa Hämeentien
varressa (pääsee suoraan bussilla numero 78
Viikistä). Suomenkielisten koulutusohjelmien
fuksit ja tuutorit ovat myös tervetulleita! Biljardia,
lautapelejä ja karaokea.

FUKSISUUNNISTUS 27.8. klo 13:00 – 15:00:
Vuosittain järjestetty, huippusuosion saavuttanut
joukkuesuunnistus, jossa tuutorit pitävät fukseille
rasteja Viikin kampuksella. Hauska tapa tutustua
Maatalous-metsätieteellinen
tiedekunta opiskelukavereihin ja kampuksen alueeseen!
(MMtdk)
vastaa
elintarviketieteiden,
metsätieteiden, maataloustieteiden ja ympäristö- FUKSIBILEET 27.8.: Upeat fuksibileet kaikille
ja
elintarviketalouden
orientoivan
viikon fukseille ja tuutoreille Helsingin keskustassa!
päiväohjelmasta. Bio- ja ympäristötieteellinen Palkitaan fuksisuunnistuksen voittanut joukkue.
tiedekunta (BYtdk) vastaa ympäristötieteiden
ja molekyylibiotieteiden orientoivan viikon Koronavirustilanteesta johtuen osa tai kaikki
päiväohjelmasta. MMYL:n järjestää yhdessä tapahtumista voidaan joutua perumaan tai
meidän huippumahtavien tuutoreiden kanssa muun järjestämään muilla tavoilla. Tapahtumista
oheisohjelman! Koulutusohjelmien tuutorit ovat ilmoitetaan tarkemmin MMYL:n fuksit ja tuutorit
suunnitelleet oman alan opiskelijoilleen tekemistä, 2020 –Facebook-ryhmässä!
minkä lisäksi MMYL järjestää koronavirustilanteen
salliessa kaikille yhteisiä tapahtumia.
Eero Aho
MMYL:n fuksi- ja tuutorivastaava
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MMYL VS. SYRJÄYTYMINEN
MMYL toteuttaa lukuvuonna 2020 – 2021 ensimmäisen
opiskeluvuoden aikaista syrjäytymistä ehkäisevän projektin.

Me MMYL:llä haluamme mahdollistaa omalta
osaltamme kaikille opiskelijoillemme mieluisan
opiskeluajan. Opiskelu on elämän parasta aikaa,
sanotaan.
Opiskeluaikana
mahdollisuudet
harrastuksille, urheilulle, järjestötoiminnalle ja
yleisesti vapaa-ajalle ovat loistavat! Uskomme, että
omalta tuntuvan vapaa-ajan tekemisen löytäminen
ja samalla uusiin ihmisiin tutustuminen toimivat
kaikista tehokkaimpana syrjäytymistä ehkäisevänä
tekijänä.

TYÖPAIKKAVIERAILUT

FUKSIAPPRO

Eero Aho
MMYL:n fuksi- ja tuutorivastaava

Kaikille MMYL:n alaisille uusille opiskelijoille
jaetaan heti syksyn alussa Fuksiappropassi,
jota
kannustamme
suorittamaan
koko
opiskeluvuoden
ajan.
Passiin
kerätään
suoritusmerkintöjä tuutoreilta. Passi koostuu
suorituksista,
jotka
liittyvät
tiedotukseen,
harrastuksiin,
urheiluun,
järjestötoimintaan,
työelämään ja opiskelijatapahtumiin. Passin
riittävästä suorittamisesta palkitaan keväällä
seremoniallisesti upealla haalarimerkillä, mistä
et halua jäädä paitsi! Lisäksi passin suorittamista
kannustetaan palkitsemalla viisi eniten suorituksia
kerännyttä fuksia erikoispalkinnoilla.
TUTUSTUMISILLAT
Vaikka
opiskelijatapahtumat
ovat
hauskoja,
ne eivät aina toimi kaikille parhaiten uusiin
kavereihin tutustumisen kannalta. Siksi järjestämme
koronavirustilanteen salliessa koko syksyn mittaan
alkoholittomia tutustumisiltoja, joissa mm. lautapelien
merkeissä ja rennosti hengaillen tutustutaan niin
oman kuin muiden alojen opiskelijoihin. Näihin
kannattaa osallistua erittäin matalalla kynnyksellä ja
tulla nauttimaan loistavasta seurasta!
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MMYL
järjestää
tulevana
lukuvuotena
työpaikkavierailut ainakin Keskolle ja Metsä
Groupille.
Työpaikkavierailuille
kannattaa
ehdottomasti osallistua jo opintojen alussa, koska
monet työnantajat palkkaavat mielellään opiskelijoita
jo opintojen alkuvaiheilla. Työpaikkavierailuista
ja niihin ilmoittautumisista tiedotetaan lähempänä
sosiaalisen median kanavissa.

YHTEISTYÖSSÄ

TAPAHTUMAT
MMYL
järjestää
vuoden
ikimuistoisimmat tapahtumat!

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Viikkiin! Ette BACK TO VIIKKI (Syyskuun alussa)
varmasti kadu tätä päätöstä.
Kaudenavajaisbileet
vietetään
Helsingin
Me ollaan MMYL ry:n vuoden 2020 keskustassa. Vedetään haalarit ylle ja lähdetään
tapahtumavastaavat. Me tullaan tässä syksyn (ja pitämään kivaa muiden opiskelijoiden kanssa.
kevään) mittaan järjestämään niin teille uusille
fukseille kuin vanhoillekin konkariopiskelijoille FUKSIAISET JA VIIKKI GP (Syyskuun puolessa
kaikenlaista
huippuhauskaa
tapahtumaa
ja välissä)
hyviä bileitä. Meidän tapahtumamme ovat isoja,
poikkitieteellisiä ja kaiken lisäksi useimmat niistä Tänä syksynä yhdistetään kaksi tapahtumaa,
ovat muodostuneet jo perinteiseksi tapahtumaksi, Fuksiaiset ja Viikki GP. Tapahtuma pidetään
joten niitä et missään nimessä halua jättää väliin!
Helsingin keskustassa ja tarkoituksena on kiertää
ainejärjestöjen pitämiä rasteja ja suorittaa niissä
Ilmoitamme
tulevista
tapahtumistamme tehtäviä joukkueena. Parhaiten suoriutuneet
sähköpostin lisäksi myös Facebookissa (MMYL ry) joukkueet palkitaan tapahtuman jatkoilla.
ja Instagramissa (mmyl_ry). Joten otappas MMYL
ry seurantaan somekanavissa välittömästi, niin VIIKIN PIKKUJOULUT (Marraskuun lopussa)
pysyt kartalla tapahtumistamme. Syksyn tulevia
tapahtumia ovat tällä hetkellä ainakin (tarkemmat Poikkitieteelliset pikkujoulubileet, jossa vedetään
päivämäärät julkaistaan myöhemmin) seuraavat:
haalarit ja härpäkkeet ylle ja lähdetään näyttämään
joulukuusille, miten sitä köynnöstä kuuluu pitää.
LUONNONTIETEILIJÖIDEN
JOULURISTEILY (Marras-joulukuun vaihteessa)
Viikki suuntaa yhdessä Luonnontieteilijöiden
kanssa jouluristeilylle Itämerelle. Tällä reissulla
tapaat useita muita opiskelijoita ja pääset luomaan
loistavia uusia kontakteja heidän kanssaan ja ennen
kaikkea pitämään hauskaa risteilyn merkeissä.
Nähdään tapahtumissa!

Zetorin veto on MMYL:n vuotuinen vapputapahtuma, missä
ainejärjestöt kilpailevat köydenvedossa traktori (Zetori) välissään. Kuva (c) Juhana Simula (Uniforst).

Saija Lämsä ja Hanna Ollikainen
MMYL:n tapahtumavastaavat
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LIIKUNTA
MMYL tarjoaa liikuntaa kaiken
tasoisille urheilijoille. Tule rohkeasti
mukaan liikkumaan!

Liikunnan avulla saa myös opiskeluun lisää virtaa ja MMYL myös järjestää liikuntaturnauksia Viikin
pääsee tutustumaan uusiin tuttavuuksiin!
Monitoimitalolla. Syksyllä on tiedossa koripalloja salibandyturnaukset. Tapahtumien ollessa
Ihan alkuun kannattaa ottaa haltuun MMYL ajankohtaisia tulee niistä lisätietoa Facebookin ja
urheiluvuoro –niminen Facebook-ryhmä. Kyseisen sähköpostin välityksellä.
Facebook-ryhmän kautta kulkee tieto urheiluvuoroista
ja siitä mitä milloinkin pelataan.
Mikäli sinulla herää tulevan fuksivuotesi aikana mitä
tahansa kysymyksiä urheiluvuoroihin tai ViPaan
Urheiluvuorot järjestetään Viikin Monitoimitalolla liittyen, ole vain rohkeasti yhteydessä! Toivottavasti
maanantaisin klo 21-22, tiistaisin klo 17-18 ja nähdään urheiluvuoroilla!
sunnuntaisin klo 21-22. Maanantain ja sunnuntain
vuoroilla on käytössä koko kenttä ja tiistain vuorolla Sporttisin terveisin,
pelataan 1/3 kentällä. Vuoroilla pelataan eri lajeja
kävijöiden toiveiden mukaan.
Maria Mattila
MMYL:n liikuntavastaava
Facebook-ryhmään lisätään joka kuun lopussa kysely,
jossa saa äänestää siitä, mitä lajeja halutaan pelata
tulevana kuukautena. Äänestyksen eniten suosimia
lajeja pelataan eniten ja näin päin pois. Kannattaa siis
antaa oma ääni ja vaikuttaa! Allekirjoittaneelle saa
myös esittää lajitoiveita ja ehdotuksia.
MMYL:llä on myös oma joukkue Viikin Pallo
(ViPa), joka osallistuu Kumpulassa järjestettäviin
opiskelijoiden salibandy- ja futsalsarjoihin. Sarjat
starttaavat syksyllä tilanteen salliessa. Keväisin ViPa
on pelannut Töölössä jalkapallosarjassa.

SPORTS
MMYL plays sports at Viikin monitoimitalo (Monari) every week on Mondays (at 9-10 p.m.), Tuesdays (at 5-6 p.m.) and Sundays (at 9-10 p.m.).
Ask your tutors for more sports and gym possibili-

16

ViPan joukkue voittoisan futsal-matsin jälkeen.

ties! For more information, join ”MMYL urheiluvuoro!” group on Facebook. Exercising is truly good
for your studies and MMYL’s interactive sports at
Viikin monitoimitalo are completely free for you!
MMYL also takes part in the Sports Tournament
of Life Science Universities of Nordic countries
(in Finnish PM-kisat) each year. Ask Maria Mattila
(maria.mattila@me.com) for more information!

PM-KISAT
PM-kisat 3.3.2021 - 6.3.2021.
Kevään kovin tapahtuma!

PM-kisat eli Pohjoismaisten Life scienceyliopistojen väliset urheilukilpailut järjestetään
tänä vuonna Kööpenhaminassa. 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. Vallitsevan koronavirustilanteen
vuoksi, ovat tämän vuoden kisat siirretty
poikkeuksellisesti maaliskuulle. Kisa-ajankohta on
keskiviikko 3.3. – lauantai 6.3. Reissuun lähdetään
maanantaina 1.3. joukkuebussilla Viikistä ja paluu
tapahtuu maanantaina 8.3.
Tapahtumalla on hyvin pitkät perinteet: tämä on
järjestyksessä 74 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).

Fukseille PM-kisat ovat loistava tilaisuus
verkostoitu+miseen ja eri pääaineiden opiskelijoihin
tutustumiseen, mutta vain nopeimmat mahtuvat
joukkueeseen! Tulemme kertomaan teille enemmän
PM-kisoista ja siitä milloin ilmoittautuminen
aukeaa orientoivan viikkonne aikana. Lisätietoja
voi kysellä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
maria.mattila@me.com.
Kisaterveisin,
Maria Mattila
Heikki Rasilainen
Elli Auvinen
MMYL:n PM-kisavastaavat

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! ;)
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.

Elli, Heikki ja Maria
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PM-kisahuumaa! Kannustetaan
Viikki keväällä voittoon!
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MMYL INTERNATIONAL
We take care of our internatinal
students as well!

MMYL- Maatalous-metsäylioppilaiden liitto,
that’s a lot to say even if you speak Finnish!
We are the central student union for all subject
specified student unions within the Faculty of
Agriculture and Forestry at the University of
Helsinki. I’m Muru Torikka and I’m MMYL
representative of international affairs. Welcome
to Viikki!

indicates that you have been studying longer.
Make sure to get your overalls at the begging
of the year (or at least get your order in) so you
don’t have to be the only one without them at
vappu!
There are more traditions such as sitsit meaning
an academic table party, my personal favorite!
You get to sing and drink (and eat) around a
table with your friends. And many more parties
and activities to come! I hope you enjoy your
studies and free time here in Viikki. I know my
first year was amazing and mostly because of
the friends I made and the parties and activities
I took part in. Even though times are different,
I hope you take all the chances you have to get
to know your fellow students and just have the
best year!

We have some great student traditions in Finland
that you will notice during your time here.
Even though we are here to study, it’s good to
get to know your friends and the best way to
do that is to take part in all the activities and
parties we have during the school year. There
some holidays that are celebrated by students
but also by most of the Finns. The two most
important are laskiainen and vappu. Laskiainen
is in February and traditionally students
gather in the city center to watch a sledding Muru Torikka
competition. Laskiainen is also known for pea Representative of international affairs of MMYL
soup (hernekeitto) and sweet buns filled with MMYL:n kansainvälisyysvastaava
jam and whipped cream (laskiaispulla). Vappu
is 1st of May (also celebrated 30th of April) and
we celebrate it by putting on our overalls (more
about these later) and if you graduated from
senior high school you put on a graduation cap.
Usually we gather with friends and/or family
in the city center at a park to have a picnic and
something sparkling to drink. If you get there
early enough, you might get a spot close enough
to hear some singing!
A big part of student life is overalls, you’ll
be seeing these in every color and at all the
parties. They keep you clean, and they tell other
students what you are studying. In Viikki all
student unions have their own overalls and you
can buy the overalls from them. It’s customary
to attach badges to your overalls, you get these
badges from parties and activities but also from
studying (55 credits in one year earns you a
badge!). The more badges you have usually
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PROJECT LEKHANI
MMYL:lla on vuosikymmenien
historia kehitysyhteistyöstä!

Project Lekhani on vuonna 2018 perustettu MMYL
ry:n Nepalissa toimiva kehitysyhteistyöprojekti,
joka jatkaa MMYL:in jo yli 30 vuoden
kehitysyhteistyön perinnettä. Projektin tavoitteena
on
tukea
ravitsemusturvaa,
maanviljelyn
ilmastokestävyyttä ja naisten asemaa. Käytännössä
projekti rahoittaa tällä hetkellä opetustilan
ylläpitoa Nepalissa ja pyrkii edesauttamaan naisten
osallistumista kestävän maatalouden koulutuksiin
yhdessä nepalilaisen yhteistyökumppanin kanssa.
Helsingissä projekti tarjoaa opiskelijoille paikan
toimia näiden teemojen puolesta ja tietysti tutustua
ja pitää hauskaa projektin ihmisten kanssa!
Aino Turunen
Project Lekhanin puheenjohtaja
Oona Huttunen
Project Lekhanin MMYL-yhteyshenkilö
MMYL:n kehitysyhteistyövastaava
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VIIKKIAREENA
Vuoden paras työelämätapahtuma
tulee
taas
marraskuussa
suurempana kuin koskaan aiemmin!

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 10.
- 11.11.2020 Viikin Kampuksella ja olet
kurssikavereinesi lämpimästi tervetullut.
ViikkiAreenaan
osallistuminen
ei
katso
opiskeluvuottasi, kiinnostuksen kohteitasi tai
pääainettasi. Kolmipäiväisen tapahtuman teemoina
tänä vuonna ovat elintarvikeala ja ekonomia,
maatalous- ja metsätieteet sekä ympäristö- ja
biotieteet. Tämän lisäksi ViikkiAreenan ohjelmaan
sisältyy ajankohtainen paneelikeskustelutilaisuus
ja muita työelämäteemaisia työpajoja, muun
muassa CV-valokuvaus.

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

Ensimmäisen
vuoden
opiskelijana
voit
rohkeasti
esitellä
itsesi
viikkiläisistä
kiinnostuneille työnantajille, kysyä erilaisista
suuntautumisvaihtoehdoista tai vaikkapa kesätöistä.
ViikkiAreenassa tapaat myös entisiä viikkiläisiä ja
pääset kuulemaan heidän uratarinoitaan.
Lisätietoa ViikkiAreenasta:
FB: ViikkiAreena
IG: viikkiareena
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SAMPSA RY
Maataloustieteen
ainejärjestö.

opiskelijoiden

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry
on aktiivinen yhdistys kaikille maataloudesta kiinnostuneille MMTDK:n opiskelijoille.
Sampsa on perustettu vuonna 1907, tänä
vuonna juhlistammekin jo 113 -vuotiasta
yhdistystämme.
Sampsa järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia aina alan yritysvierailuista Viikin
parhaimpiin kekkereihin. Perinteisiä jokavuotisia tapahtumia pippaloiden lisäksi ovat
esimerkiksi maakuntamatka, joka on muutaman päivän matka johonkin maakuntaan,
ja siellä erilaisiin maatalousalan yrityksiin.
Lisäksi ohjelmaan kuuluvat erilaiset sitsit ja
pikkujoulut. Sampsa tekee myös paljon excursioita ulkomaille; matkattu on jopa Kanadaan ja Kiinaan saakka. Viimeisimpänä
kevään 2020 matka Viroon.

ja Markkina Agraarit (MA). Toki jokainen
sampsalainen voi kuulua vaikka kaikkiin
alakerhoihin, jos kiinnostusta löytyy tapahtumiin ja toimintaan 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 tuttavallisemmin Laitsarit. Tekniikka
Agraareilla on oma saunakerhonsa, jonka
toimesta tapahtumissa nähdään kärrysauna.
Markkina Agraarit järjestävät perinteisesti
kaudenavajaiset, jotta joululomilta päästäisiin taas sujuvasti opiskelijaelämän pariin.
Akateemisten kasvintuottajien perinteisiin
tapahtumiin kuuluu Kekrit ja tämän kerhon
Sampsalla on neljä alakerhoa, jotka koos- opastuksella on myös mahdollista oppia
tuvat pääosin eri pääaineita opiskelevista kukkien sidontaa.
sampsalaisista. Alakerhot ovat Akateeminen karjakerho (AKK), Akateemiset kas- Tervetuloa Viikkiin ja mukaan yhdistyksemvintuottaja (AKT), Tekniikka Agraarit (TA) me toimintaan!
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METSÄYLIOPPILAAT RY
Metsätieteiden
ainejärjestö.

opiskelijoiden

Metsäylioppilaat ry, tai tuttavallisemmin den järjestämään Räkä poskella -hiihtoon.
MYO, on Helsingin yliopiston metsätieteen Kaiken tämän lisäksi MYO järjestää myös
opiskelijoiden ainejärjestö.
pienempiä ja rennompia tapaamisia, kuten
keilausta ja laulukirjan läpilaulajaisia. NäisMetsäylioppilaat ry:n tarkoituksena on edis- tä kannattaa pysyä kuulolla.
tää metsäalan opiskelijoiden yhteistä etua
ja yhteisöllisyyttä tukemalla sekä opiskelua Lisää tietoa ainejärjestöstä ja liittymisohjeet
että vapaa-ajan toimintaa. MYO on perus- nettisivuiltamme www.metsaylioppilaat.fi!
tettu 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 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 kanssaopiskelijoi-
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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. Föreningen fungerar som en samlingsplats där studeranden från alla studieinriktningar
samlas och umgås på svenska. Förstås är också
alla finskspråkiga hjärtligt välkomna med! AgroForst är en liten men väldigt aktiv förening som
ordnar sitsar, fester, sport- och kulturevenemang,
utlandsexkursioner, studieresor, företagsbesök,
sommarträff och mycket mer! Agro-Forst ordnar
även gemensamt program med andra föreningar
och deltar aktivt i andra föreningars program.
Föreningen häger också med i det som händer
och bestäms på 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 att använda svenska i studierna och också gå
vissa kurser på sitt modersmål vid fakulteten.
Svenska Studenters Agro-Forst Förening r.f. hittas på såväl Facebook som Instagram. Föreningen har också en websida (https://blogs.helsinki.
fi/agro-forst/) där det berättas mer om förenin-
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gen samt instruktioner för att ansluta sig till föreningens e-postlista, som fungerar som viktigaste
kommunikationskanal när det gäller kommande
evenemang och annan viktig info!

LIPIDI RY
Elintarviketieteiden
ainejärjestö.

opiskelijoiden

Lipidi ry on yksi Viikin kampuksen suurimmista ainejärjestöistä. Lipidi toimii sekä opiskelijoiden etua ajavana ainejärjestönä että
jäsenistönsä viihdyttäjänä. Tapahtumia on
ympäri vuoden ja laajasta valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin.
Tapahtumien kirjoon kuuluvat niin vuosittaiset Sikajuhlat, unohtumattomat ulkomaan
ekskursiot, useat kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä monipuolinen tutustuminen kotimaan elintarvikealaan. Lipidin vuosijuhlat
juhlitaan joka viides vuosi ja ne ovat lipidiläisten opiskeluajan kohokohtia. Kaikkea
toimintaa pyritään tarjoamaan ja tukemaan

tasapuolisesti, jotta hinnat pysyisivät opiskelijaystävällisinä.
Kannustamme opiskelijoita luomaan kontakteja jo opiskeluaikana. Lipidi ry järjestää vuosittain kaksi suurempaa ekskursiota,
joista toinen suuntautuu kotimaahan ja toinen ulkomaille. Ekskursioiden pääpainotus
on yritysvierailuissa ja opiskelijatovereihin
tutustumisessa. Näiden lisäksi käydään yritysvierailuilla lähiympäristössä useamman
kerran lukuvuoden aikana. Pyrimme myös
auttamaan jäsenistöä työpaikkojen etsimisessä työelämä-iltojen ja muun alan yhteistyön
kautta.

Sikajuhlat on Lipidin yksi vuoden odotetuimmista tapahtumista!
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HELIX RY
Biokemian
ja
molekyylibiologian
ainejärjestö.

soluja
opiskelijoiden

Helix on biokemian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden ainejärjestö, ja
edustamme sitä biologian pimeää puolta.
Pääpainomme on vapaa-ajantoiminnassa ja
opiskelijoiden yhteishengen luomisessa, ja
järjestämmekin vuoden aikana monenlaisia
isompia ja pienempiä tapahtumia, kuten sitsejä,
excuja, bileitä sekä paljon yhteistyötapahtumia
muiden järjestöjen kanssa. Kiinnitämme myös
erityishuomiota toimintamme ympäristöystävällisyyteen! Monet helikaanit viihtyvät (liiankin)
hyvin kerhohuoneella eli kertsillä, jonka löytääkin heti Biokeskus 1:n aulasta lähtevien portaiden alapäästä. Kertsi on optimaalinen paikka
juoda kahvia (ja tiskata oma kuppinsa!), vaihtaa kuulumisia muiden opiskelijoiden kanssa tai
tulla “käväisemään” kun labrassa on inkubaatio
käynnissä.
Kertsillä järjestetään myös tapahtumia, kuten
hengailuja, kertsibileitä sekä esimerkiksi
haalarimerkkien ompelu- tai lautapeli-iltoja.
Helix on avoin ihan jokaiselle biotieteistä kiinnostuneille, ja jäseneksi voi ilmaiseksi liittyä
nettisivuillamme <3 Tietoja tapahtumista, kokouksista ja toiminnasta löytyy nettisivuiltamme, Instagramista sekä Facebookista, tai voit
tulla kertsille käymään ja kysymään ihanilta
vakiohengareilta, mitä ja milloin on meneillään!
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Tervetuloa!
www.helix-ry.fi/fi
Instagram: helix_ry
Facebook: Helix ry

MYY RY
Ympäristötieteiden
ainejärjestö.

opiskelijoiden

MYY on jo kypsään ikään päässyt ja vuosijuhlavuottaan ensi vuonna viettävä, kahdessa tiedekunnassa toimiva ainejärjestö.
Ympäristöasiat ovat lähellä sydäntämme. Haluamme muuttaa maailmaa ja löytää ratkaisuja
aikamme polttaviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin hupenemiseen. Toimimme ympäristöhengessä, joten
esimerkiksi sitseillämme tarjotaan vegaanista
safkaa, joka on tosi hyvää. Vaikka kaiken takana on vanha kunnon hippiaate, ovat myyläiset
ihan täysjärkistä ja mukavaa porukkaa. Fuksivuonna on mahdollisuus löytää se oma paikka yliopistossa, ja vaikka siihen saattaa mennä
tovi, omaa juttuaan kannattaa hieman haeskella. Toimintaamme kannattaakin tulla rohkeasti
tutustumaan pääaineesta riippumatta!

Mutta siis mitä MYY tekee? Vastaus on, että pitkälti ihan samoja juttuja kun muutkin järjestöt,
mutta omalla twistillään. Järjestämme bileitä,
ulkomaanexcuja ja meillä on useita kerhoja.
Vuoden kohokohtia ovat ehdottomasti pikkujouluviikonloppu Karkkilassa ja Vapun Kotiviinikilpailu. Pidämme jäsenistömme ääntä kuuluvissa myös yliopiston suuntaan ja teemme
vahvaa työelämätoimintaa. Myyssä tehdään
paljon muutakin kuin vain niitä ympäristöjuttuja, ja meidän lämminhenkisestä porukasta
voi hyvinkin löytyä oma ekologinen lokero
just sulle. Meidät löytää Biokeskus 3:n kertsiltä ja tunnistaa tummanvihreistä haalareista.

STUDENT ASSOCIATIONS
Student associations in the University of Hel- Your tutors will tell you more about your study
sinki are mostly registered associations that program’s student associations here in Viikki.
often consist of students with similar ongoing
studies.
It’s a good idea to take a look at the website
of HYY, the Student Union of the University
There are roughly three levels of student asso- of Helsinki (https://hyy.fi/en/). There you can
ciations. Associations of each study program search for all the student associations in the
is the one closest to you and the easiest to ap- University of Helsinki and find out what beneproach. Then there are associations of each fa- fits joining HYY gives you.
culty in the University of Helsinki. And lastly
there is the student union of all the students in There are also sports associations and assothe University of Helsinki.
ciations of various free time activities! Take a
look at all the associations on HYY’s website
(https://hyy.fi/en/guides/hyys-organisations).
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VIRI LACTIS RY
Vuonna
1947
perustettu
elintarvikeylioppilaiden ainejärjestö.

Mikä on Viri Lactis?
Viri Lactis on pieni ja kansainvälinen elintarviketieteilijöiden ainejärjestö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1947, kun silloiset meijeriopin
opiskelijat perustivat Viri Lactiksen! Nykyään
mukaan ovat tervetulleita kaikki elintarviketieteilijät sekä muut ruuasta kiinnostuneet opiskelijat pääaineeseen katsomatta!

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

Juusto&Viini-ilta
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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
Elintavike- ja kuluttajaekonomian
opskelijoiden 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!
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VITA RY
Ympäristö- ja elintarviketalouden
opiskelijoiden ainejärjestö.

Viikin Taloustieteilijät eli VITA, on ympäristö- ja
elintarviketalouden opiskelijoiden kattoainejärjestö. VITA pyrkii yhdistämään kaikki taloustieteistä kiinnostuneet maa- ja metsätieteellisen
tiedekunnan opiskelijat.
VITA järjestää opiskelijoille paljon erilaisia tapahtumia, ekskursioita, sitsejä ja urheilua.
Se toimii myös tiiviissä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ja yhteistyömahdollisuuksiin
tartutaan avoimesti myös ainerajat ylittäen.
Nähdään syksyllä!

VITA ei lannistunut koronan
aiheuttamasta poikkeustilasta!
Vappua vietettiin turvallisesti
etäyhteyden välityksellä.

30

HELSINKI THINK COMPANY
The entrepreneurship society of the
University of Helsinki.

Helsinki Think Company on vuonna 2013 perustettu Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on viedä yliopistolaisten akateemista osaamista käytäntöön. Pääasiassa opiskelijavoimin vedettävä Think Company järjestää eripituisia ideakiihdyttämöohjelmia, joiden
tavoitteena on luoda aikaisen vaiheen ideoista liiketoimintaa monitieteisissä tiimeissä. Jokavuotisia hankkeita ovat esimerkiksi ratkaisukilpailu 4UNI, myöhemmän vaiheen kiihdyttämö Mutiny sekä useat lyhyemmät ohjelmat. Sisällöissä on erikoistuttu ennen kaikkea monitieteiseen
törmäyttämiseen sekä laajasti yhteiskunnan eri toimijoita osallistaviin toteutustapoihin. Kaikella toiminnallaan Helsinki Think Company pyrkii positiiviseen vaikuttavuuteen yhteiskunnassa: esimerkiksi minihackathon DEEPissä kehitetään ratkaisuja mikromuovin vähentämiseen
vesistöissä.
Lisäksi Helsinki Think Company hallinnoi yhteistyöskentelytiloja neljällä eri Helsingin yliopiston kampuksella (Keskusta, Kumpula, Viikki ja Meilahti). Työskentelytilat ovat vapaasti käytettävissä opiskelijoille, ja lisäksi niissä työskentelee yhteisöön kuuluvia yrittäjiä. Viikin
kampuksen toimitiloissa majailee esimerkiksi jäätelö-startup Lipasu Oy sekä metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst.
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Helsinki Think Company is the entrepreneurship society of the University of Helsinki. Founded
in 2013, its mission is to take academics to action. Helsinki Think Company is mainly run by
students, and in the core of its operation are intensive idea hackathons and shorter challenges,
both aiming to create early stage ideas into business models in multidisciplinary teams. The
focus is in promoting cooperation between different fields and involving actors from different
sectors from society. With all its action, Helsinki Think Company aims for positive impact in
society. For example, the mini challenge DEEP is about creating solutions to microplastic in the
oceans.
Helsinki Think Company runs four co-working spaces across four university campuses.The
co-working spaces are free to use for any students, and there are also entrepreneurs from the
community working on their startups. In Viikki, you can for example spot the young entrepreneurs behind the ice cream brand Härtelö, or people from the forestry students’ cooperative
Uniforst.

Yliopistonkatu 4, 00101 Helsinki | +358 44 722 9873 | Open Monday-Friday 10–18
Latokartanonkaari 3, 00790 Helsinki | +358 44 445 7654 | Open Monday-Friday 10–17
Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki | +358 44 752 0947 |

Open Monday-Friday 8-20

Pietari Kalmin katu 5, 00560 Helsinki | +358 44 792 9194 | Open Monday-Thursday 10-17
& Friday 10-16
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VIIKKI BREWING SOCIETY
Oluen ja siiderin valmistuksesta
kiinnostuneille
opiskelijoille
tarkoitettu opieskelijajärjestö.

Viikki Brewing Society on oluen ja muiden Helsingin yliopiston ja kotimaisten pienpanikäymisteitse valmistettujen juomien valm- moiden kanssa erilaisten olutprojektien kautta.
istuksesta kiinnostuneille opiskelijoille tarkoitettu opiskelijajärjestö.
Jos toiminta kiinnostaa, lisätietoja voi kysellä facebook-sivumme kautta (https://www.
VBS:n tarkoituksena on edistää olutosaamis- facebook.com/viikkibrewingsociety)
tai
ta ja tietoutta Viikin kampuksella, sekä innos- lähettämällä sähköpostia (eetu.jarventausta@
taa uusia ihmisiä tekemään olutta. Jäsenistön helsinki.fi).
käytössä on euron maksua vastaan laitteisto
oluen valmistukseen, ja aloittelijoita opasteta- Panoterveisin,
an sen käytössä. Lisäksi teemme yhteistyötä Eetu Järventausta Puheenjohtaja
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TÄHKÄ
Kiinnostaako työnteko opintojen
ohella? Liity Tähkään!

Tähkä on Maatalousylioppilaiden Osuuskunta,
jonka ensisijainen tavoite on auttaa jäseniään
työllistymään alamme yrityksiin. Tähkä tarjoaa sekä keikkatöitä että pitkäaikaisempia
töitä, mutta olennaista on opiskelijan niistä
saama työkokemus. Opintojen jälkeen työllistyminen on varmasti helpompaa, kun on
valmiiksi kontakteja yrityksiin ja merkintöjä
ansioluettelossa.
Tähkä tarjoaa jäsenilleen työtehtävien lisäksi erilaisia koulutuksia ja illanviettoja. Jäsenillämme on myös mahdollisuus alkaa ”myydä” Tähkää yrityksille ja saada rahallinen
palkkio työsopimukseen johtaneesta työtarjouksesta. Tarjoamme lisäksi laskutuspalve-
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lua, jolloin opiskelijan itsensä hankkima ja
tekemä työ laskutetaan kyseiseltä yritykseltä.
Tähkä vastaa palkanmaksusta.
Tähkän jäseniksi ovat tervetulleita kaikki
maatalousalan opiskelijat. Jäseneksi liittyminen tapahtuu jäsenhakemuskaavakkeella, joita
löytyy Tähkän nettisivuilta.
Tervetuloa mukaan!
www.tahkaosk.fi
Facebook: Tähkä – Maatalousylioppilaiden
Osuuskunta
Instagram: tahkaosk

MONARI
Viikin
monipuolisimmat
sisäliikuntamahdollisuudet!

Viikin monitoimitalo on tarjonnut Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle liikuntapalveluita jo reilu 30 vuotta!

osana omaa liikuntatarjontaansa. Unisport toimi
monitoimitalolla aina kevääseen 2016 saakka.

Syksyllä 2016 monitoimitalon toiminta palasi
Viikin Monitoimitalon avajaisia vietettiin 1987. taas ”omiin käsiin” ja Viikin Monitoimitalo Oy
Sen rakennutti vuonna 1984 perustettu Latokarta- perustettiin turvaamaan opiskelijoille suunnatnon Urheilu- ja kulttuuritalosäätiö, joka perustet- tujen liikuntapalveluiden tarjoaminen! Syksystä
tiin Latokartano-säätiön ja Maatalous-metsäyliop- 2016 Viikin monitoimitalo oy, tuttavallisemmin
pilaiden liiton (MMYL) toimesta. Tarvittiin Monari, onkin pyrkinyt tarjoamaan edullisia kunrahankeräysaktiviteettejä, lahjoituksia, muita ra- tosalipalveluita ja sisäpelikenttävuoroja Helsingin
hoitusjärjestelyjä sekä yritysten, yhteisöjen, ylio- yliopiston opiskelijoille. Samalla tiloissa on päästy
piston ja valtiovallan yhteistyötä. Vapaaehtoistyön toteuttamaan opiskelijoiden liikuntatapahtumia ja
määrä Monitoimitoimitalon historian varrella on jokunen isompi juhlakin!
korvaamaton.
Haluamme jatkossakin olla paikka missä opiskeLatokartanon urheilu- ja kulttuuritalosäätiö vasta- lijat pääsevät liikkumaan opintojensa ohessa.
si itse talon käytännön toiminnasta vuoteen 2004 Toivomme, että erityisesti viikkiläiset opiskelisaakka, tavoitteenaan tarjota Helsingin yliopiston jat löytäisivät tiensä Monitoimitalon palveluiden
opiskelijoille, erityisesti Viikin alueella asuville, ääreen. Opiskelijoille on säätiön tarkoitusta nouliikunta- ja kulttuuripalveluita.
dattaen alennetut hinnat. Liikuntatilojen lisäksi
vuokrattavissa on myös kokoustila ja yläkerran
Vuonna 2004 monitoimitalo vuokrattiin Helsingin tiloista löytyy viihtyisä kahvila. Täten monitoimyliopistolle ja UniSport siirtyi vastaamaan liikun- italo tarjoaakin mainiot puitteet myös erilaisten
tapalveluiden toteuttamisesta monitoimitalolla liikuntatapahtumien toteuttamiseen!

5€
40 €
25 €
74 €
100 €
126 €
5€

Kerta
10 kertaa
1 kk
4 kk
6 kk
12 kk (10,5/kk)
Kulkukortti
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AGRONOMILIITTO
Agronomiliitto yhdistää ruokaketjun akateemiset.

Liittoomme kuuluu noin 6000 maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kuluttaja- ja
ympäristötieteitä sekä muita näitä aloja läheisesti sivuavia tieteenaloja opiskelevaa tai
näiden alojen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta jäsentä. Jäsenemme tuntevat suomalaisen ruoan perusteellisesti ja vahva näkemyksemme on, että tulevaisuuden
SUOMI KASVAA RUOASTA.

Opiskelijatoiminta keskittyy yliopistokampuksille Viikkiin ja Kuopioon. Opiskelijatoiminnan painopisteet ovat työelämätietouden
jakamisessa sekä opiskelijoiden verkostoitumisen tukemisessa.
Agronomiliitto tarjoaa jäsenilleen monia etuja
ja palveluita, kuten esimerkiksi:

www.agronomiliitto.fi / Instagram: agronomiliitto / Facebook: Agronomiliitto ry
The Finnish Association of Academic Agronomists is a trade union. The Association’s membership consists of people with an academic
education, who form part of the food supply
chain. Members are experts in their respective fields: food, animal husbandry, consumer
issues, agriculture, human nutrition, biology
and environmental sciences. In Finland, edu-

36

cation in these fields is provided mainly by the
universities of Helsinki and Eastern Finland.
The Association advocates the interests of its
members, promotes their career advancement,
fosters a sense of togetherness and provides a
range of membership services.
www.agronomiliitto.fi/en

LOIMU
Loimu ry kokoaa yhteen
luonnontieteiden
ammattilaiset.

Hei sinä luonnon-, ympäristö- tai metsätieteiden taipaleesta eläkkeelle asti.
fuksi! Tiesitkö, että Loimu on liitto juuri sinua
varten?
Loimun opiskelijatoimintaa on seitsemällä eri
kampuksella ympäri Suomea. Helsingin ylioLoimuun kuuluu noin 15 000 eri alojen asiantunti- pistossa Loimu toimii Viikin ja Kumpulan kamjaa. Opiskelijajäseniä Loimulla on noin 4000. Lo- puksilla.
imulaiset työskentelevät laajalla kentällä aina kansallisista yrityksistä ja järjestöistä kansainvälisiin Loimuun liittyminen kannattaa jo heti opiskelujen
tutkimuslaitoksiin.
alkuaikana. Fuksina liittyessä saat jäsenyyden
ilmaiseksi aina vuoden 2022 alkuun asti!
Ammattiliittona Loimu ajaa jäsentensä asiaa niin Tämän jälkeen opiskelijajäsenyys kustantaa 24€/
edunvalvonnassa, kuin urapalveluissakin. Lisäk- vuosi, ja liittyessäsi työttömyyskassaan 84€/vuosi loimulaisena saat käyttöösi uskomattoman si. Opiskelijajäsenenä saat kaikki samat edut kuin
määrän erilaisia rahan arvoisia etuja, koulutuksia varsinaiset jäsenet, mutta maksat niistä vain murja vinkkejä. Puhumattakaan yhteisöstä, joka tukee to-osan.
sinua koko työurasi ajan, aina opiskelujesi alkuOpiskelijoiden suosimia ilmaisia jäsenetuja ovat esimerkiksi
- CV-, LinkedIn- ja työhakemuksen kommentointipalvelut
- Avointen työpaikkojen listaus koulutussuunnittain
- Henkilökohtainen palkkasuositus neuvonta
- Matkustajavakuutus (kattaa esimerkiksi vuorikiipeilyvaelluksen 5 km korkeuteen asti)
- Erilaiset koulutukset esimerkiksi johtamisesta, LinkedIn- profiilin teosta ja somevaikuttamisesta
- Excut erilasiin yrityksiin ja muihin virastoihin. Viime helmikuussa vierailimme eduskunnassa.
- Useat tarjoukset Member+-palvelusta, esimerkiksi Lapin vuokramökeistä
Kokeile Loimun etuja ilmaiseksi vuoteen 2022 asti, ja kerro meille, mitä kaikkia etuja ehdit käyttää!
Liity Loimuun ja lue lisää nettisivuiltamme www.loimu.fi.
PS. Seuraa meitä somessa @loimunopiskelijat
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LOIMUN OPISKELIJAT VIIKKI
Loimun paikallinen opiskelijajärjestö Viikin kampuksella. Tule mukaan
ammattiliittotoimintaan hyvässä porukassa ja rennossa ilmapiirissä!

Loimun opiskelijat - Viikki ry, tuttavallisemmin LoVi,
järjestää Viikin kampuksella työelämätoimintaa ja tukee
loimulaisten alojen ainejärjestöjä.
Mikäli opiskelet biologiaa, molekyylibiotieteitä,
ympäristötieteitä, ympäristötaloutta tai metsätieteitä,
ja olet kiinnostunut verkostoitumisesta ja työelämätaitojen kehittämisestä, LoVi on oikea paikka juuri sinulle!
LoVin jäseneksi voivat liittyä ilmaiseksi kaikki Viikissä
opiskelevat Loimu ry:n jäsenet.
LoVin toiminta ylittää pääainerajat, joten pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin opiskelijoihin.
Työelämätapahtumien lisäksi LoVille tärkeää on hyvä
yhteinen ilmapiiri ja opiskelijoiden yhteisöllisyys. LoVi
järjestääkin jäsenilleen erilaisia matalan osallistumisen
tapahtumia, kuten yhteisiä hengailuiltoja ja excuja esimerkiksi keilaamaan tai trampoliinipuistoon.
Loimu ja LoVi osallistumassa vuoden 2019 Viik-

Ota LoVi seurantaan Instagramissa @loimuviikki ja kiAreenaan Infokeskus Koronassa.
Facebookissa Loimun opiskelijat – Viikki. Meille voi laittaa sähköpostia osoitteeseen viikinloimu-hallitus@helsinki.fi
Nähdään syksyllä!
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HOAS
Mukavinta ja helpointa
opiskeluajan asumista.

Hoas tarjoaa kodin yli 18 000 pääkaupunkiseudun opiskelijalle. Meiltä voit hakea kotia yksin,
kaksin tai kaveriporukalla.Viihtyisiä asuntoja
löytyy Viikistä yhdeksästä eri osoitteesta ja paljon
myös lähialueilta hyvien kulkuyhteyksien päästä.
Edulliseen vuokraan sisältyy nettiyhteys sekä pesutupa- ja saunavuorot.
Tutustu asuntoihin ja hakemiseen: www.hoas.fi

HOAS:lla on rnnsaasti asuntoja aivan Viikin kampuksen kupeessa!
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LATOKARTANON
YLIOPPILASKYLÄ
Onnittelut fuksi!
Nyt kun olet selvittänyt tiesi Helsingin yliopistoon
ja Viikin kampukselle niin miltä kuulostaisi asua lähellä kampuksen luentosaleja ja luonnonläheisessä
ympäristössä? Entä jos voisit lisäksi siinä samalla
tutustua ruoka-alan tuleviin huippuosaajiin ja hankkia kontakteja tulevaisuutta varten?
Meillä se on mahdollista! Hae edullista soluasuntoa
Latokartanon ylioppilaskylästä tai tuttavallisemmin
latokylästä. Latokylä sijaitsee vain kivenheiton
päässä kampukselta. Latokylä on täynnä Viikissä
opiskelevia ja todellakin opiskelijaelämän keskiössä!
Lue lisää ja hae asuntoa pian
www.latokartanonyokyla.fi
Tervetuloa uuteen kotiin!

Asuntohakemukset kannattaa jättää useammalle vuokranantajalle välittömästi opiskelupaikan varmistuttua!
Jonot, erityisesti yksiöihin, ovat välillä pitkiä.
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FUKSISANASTO
A

A-talo: Kampuksen rakennus, missä sijaitsee
muun muassa Kielikeskus ja Ladonlukko
Agro-forst: Tiedekunnan ruotsinkielinen
opiskelijajärjestö
Ainejärjestö: Opiskelijoiden yhdistys, jonka
jäsenet voivat olla useamman pääaineen edustajia
Agronomiliitto ry: Palvelu- ja etujärjestö,
joka yhdistää maatalous-, elintarvike- ja
ravitsemustieteiden osaajat
Akateeminen vapaus: Kaikilla luennoilla ei ole
läsnäolopakkoa ja lisäkursseja saa valita vapaasti.
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, jossa sijaitsee mm. luentosalit
B1-B7. Oikealta nimeltään Metsätieteiden talo.
Biokeskus: Kolme rakennusta (1, 2 ja 3), joissa
on ainakin kolmen eri tiedekunnan opetusta sekä
Unicafé Biokeskus.
BYTDK: Bio-ymppi, bio- ja ympäristötieteellinen
tiedekunta

C

C-grundi: Latokartanon ylioppilaskylän C-talon
pohjakerroksessa sijaitseva bilemesta
C-talo: Täällä on luentosaleja sekä ATK-tilat.
Kulkee myös nimellä Karhuluola.

D

Dekaani: Tiedekunnan johtaja, ei mikään lintu
D-talo: Taas yksi rakennuksista, missä järjestetään
opetusta, kuten yleisen kemian labrat

E

E-talo: Rakennus, jossa sijaitsee mm. Think
Company
EE-talo: Ei elintarvike-ekonomiatalo, vaan
eläinlääke- ja elintarviketieteiden talo.

Rakennuksessa on myös Unicafé Viikuna
Ekskursio: Yritysvierailu/opintomatka
ETM: Elintarviketieteiden maisteri

F

Frank: Opiskelijoiden hyötypalvelu, joka
mahdollistaa mm. opiskelijakortin ja hyvät
opiskelija-alennukset.
Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija
Fuksiaiset: Uusille opiskelijoille tarkoitettu
rastirata

G

Gradu: Pro gradu tutkielma, maisterivaiheen
lopputyö

H

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

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

I

Info-talo: Sininen Infokeskus Korona, jossa on ollut
mm. kampuksen kirjasto, mutta tämän syksyn se on
remontissa

K

Kandi: Alempi korkeakoulututkinto. Voi tarkoittaa
myös kanditutkielmaa
Kertsi: Kerhohuone, joita on kampuksella
useampikin ja jotka on tarkoitettu oleskeluun
ja opiskeluun. Usein yksi kertsi on jaettu parin
järjestön kesken.

L

Ladonlukko: Sodexon ravintola A-talossa,
lempinimeltään Ladis
Latokylä, Latis: Latokartanon ylioppilaskylä Viikin
kampuksen vieressä
Lipidi ry: Elintarvikeylioppilaiden ainejärjestö
Loimu ry: Luonnon-, ympäristö- ja
metsätieteilijöiden liitto, joka ajaa jäseniensä etuja
Luento: Opetustapahtuma, jossa opettaja puhuu ja
opiskelijat kuuntelevat

M

Metsäylioppilaat, MYO ry: Metsäylioppilaiden
ainejärjestö
MMK: Maatalous-metsätieteiden kandidaatti
MMM: Maatalous-metsätieteiden maisteri
MMTDK: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
MMYL ry: Maatalous-metsäylioppilaiden liitto,
tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö
Myy ry: Ympäristötieteiden opiskelijoiden
ainejärjestö

O

Oikos ry: Entinen ravitsemustieteiden ja
kuluttajaekonomian opiskelijoiden ainejärjestö
Opintopiste, op: Tärkeä kerätä, jotta Kela tykkää ja
antaa opintotukea. Vaihtoehtoinen ilmaisutapa on
”noppa”
Osakunnat: Opiskelijajärjestöjä, jotka yhdistävät
samalta seudulta kotoisin olevia opiskelijoita

P

Pruju: Luentomoniste

S

Sampsa ry: Maatalousylioppilaiden ainejärjestö
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Sillis: Isojen juhlien – kuten vuosijuhlien jälkeinen
aamupala, -brunssi, -lounas…
Sitsit: Akateemiset pöytäjuhlat, joissa juodaan,
lauletaan ja syödään
Symbioosi ry: Biologian opiskelijoiden ainejärjestö

T

Teekkari: Tekniikan opiskelija, joka majailee
Otaniemessä. Vältät heitä välttämällä Otaniemeä
Tentti: Kurssin loppukoe
Tuutori: 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: Opiskelijoiden kenties suurin juhla, jolloin
juhlitaan ylioppilaslakki päässä
VEKE ry: Viikin elintarvike- ja
kuluttujaekonomistien ainejärjestö
VITA ry: Viikin taloustieteilijöiden ainejärjestö
Viikuna: EE-talon Unicafé
Viri Lactis ry: Entinen maitoteknologian
opiskelijoiden ainejärjestö, nykyään
maitoteknologiasta kiinnostuneiden
elintarviketieteilijöiden järjestö
Voluntas ry: Markkinoinnin opiskelijoiden
ainejärjestö
Vuorovaikeutus ry, VV: Ympäristö- ja
luonnonvaraekonomiaan suuntautuneiden
ainejärjestö
Vuosijuhlat: Järjestön vuosipäivien kunniaksi
järjestettävät juhlat, joissa miehet pukeutuvat
frakkiin ja naiset iltapukuun akateemisia
kunniamerkkejä unohtamatta

Y

YET: ympäristö- ja elintarviketalous, joidenkin
suussa ”jeti”
Ylioppilaslakin käyttöoikeus: Havis Amandan
lakituksen 30.4. ja 31.9. välisen ajan ulkopuolella
ylioppilaslakkia saa käyttää vain, jos HYY myöntää
käyttöoikeuden
YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö

TERVETULOA!
Vielä kerran onnea opiskelupaikasta! Me olemme syksyllä valmiina järjestämään sinulle ikimuistoisen ensimmäisen opiskeluvuoden. Opiskelu Viikissä on asia, mitä et varmasti tule katumaan!
Maatalous-metsäylioppilaiden liiton puolesta hyvää ja aurinkoista kesää toivottavat,
Eero Aho

Inka-Mari Sarvola
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Kuva (c) Juhana Simula (Uniforst)

