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= Yhdistys, joka koostuu saman alan opiskelijoista. Tavoitteena ajaa jäsenten etuja sekä järjestää toimintaa.
= Luennot alkavat 15 minuuttia yli tasan. Tämä helpottaa (?) luennoille ehtimistä kummasti,
ainakin aluksi.
= Kierrä keskimäärin kymmenessä baarissa ja saa pieni haalarimerkki. Kuitenkin sen arvoista.
= Latiksen B-talon, (tyttötalon) kellarikerroksessa sijaitseva hengailutila. Netflix and chill. Sijainti ei liene
sattumaa.
= Latiksen C-talon kellari, missä järjestetään Viikin parhaat bileet!
= Rakas muisto ihanasta tapahtumasta tai sieluton netistä tilattu kangaslärpäke, joka koristaa elämää
nähnyttä haalariasi.
= Kasvituotantotieteen opiskelija, jonkinasteinen hiippari joka tykkää kasveista. (?)
= Kotieläintieteen opiskelija, eläinrakas höppänä.
= Tekniikka-Agraarien alla toimivan Saunakerhon ylläpitämä kärrysauna a.k.a koppi. Koppi löytyy Latiksen keskeltä ja lämpiää tarvittaessa.
= Latokartanon ylioppilaskylä. Monien sampsalaisten ja lipidien (elintarviketieteilijöiden) koti aivan kampuksen
kupeessa.
= Markkina-Agraari, eli maatalousekonomian opiskelija. On nähty luennollakin puku päällä.
= Sampsalaisten oma juorulehti. Ei liene selvyyttä onko tämän lehden sivuille päätyminen hyvää vai
huonoa julkisuutta.
= Maatalous–metsäylioppilaiden liitto. Sampsan katto-organisaatio.
= Monitoimitalo, jossa sijaitsevat liikuntahalli, kuntosali, kokoustilat ja pieni kahvio anniskelu-oikeuksin.
Sijaitsee Latokylän kupeessa.
= Maatalousylioppilaiden, eli myös sinun tuleva rakas ainejärjestösi.
= Sampsan oma, virallisempi lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja pitelet juuri yhtä sen numeroa kätösissäsi. Painetun lehden lisäksi löydät Sampsa-lehdet myös verkosta Sampsa ry:n nettisivuilta.
= Sijaitsee Latokylän C-talon kellarissa, aivan C-grundin vieressä.
= Akateeminen pöytäjuhla, missä lauletaan paljon, syödään hyvin ja nautitaan palan painikkeeksi riittävästi
virvokkeita.
= Tekniikka-Agraari, agroteknologian opiskelija, jonkin asteen konenörtti.
= Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
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tervehdys

M

oikku,

näyttänyt, että ruokaa tarvitaan ja me olemme niitä ihmisiä, jotka tulevaisuudessa pitävät tämän maan ruoantuotannon pystyssä. Olkaamme siis ylpeitä alastamme.

Aivan ensimmäisenä haluan onnitella sinua
uuden opiskelupaikan johdosta. Olet tehnyt
varmasti elämäsi parhaan valinnan, kun olet päättänyt
hakea lukemaan maataloustieteitä juuri Viikkiin. Olen
Jos jokin asia mietityttää, nykäise hihasta! Nähdään
Katariina Latva, agroekologian maisteriopiskelija ja toiorientoivalla viikolla ja syksyllä Sampsan tapahtumissa!
min tämän vuoden Maatalousylioppilaiden yhdistys
Sampsa ry:n puheenjohtajana. Taustalta minulta löytyy
jo AMK-tutkinto, joten olen agrologi, joka halusi tulla
jatkamaan maatalousalan opiskelua yliopistoon. Tutustuin vuosien varrella moniin sampsalaisiin ja halusin ehdottomasti osaksi tätä mahtavaa jengiä. Mikä ihme tämä
Sampsa ry sitten on? Otetaanpas selvää.
Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry on kaikkien
Helsingin yliopistossa maataloustieteitä opiskelevien järjestö. Meihin kuuluu niin maalta, kuin kaupungista tulleita opiskelijoita, joita yhdistää yksi asia – aito kiinnostus
monipuolisesti maatalouteen. Monipuolisuudesta kertoo
jo, että voit valita oman kiinnostuksesi mukaan mihin
haluat tulevaisuudessa erikoistua: eläimet, kasvit, teknologia, ympäristö, talous tai maaperä. Opiskelu ei siis varmasti tule olemaan tylsää. Sampsalla on omat alakerhonsa, joihin saa liittyä halutessaan, vaikka kaikkiin.
Sampsa järjestää jäsenilleen monipuolista ohjelmaa ympäri vuoden, ja kannustankin kaikkia liittymään jäseneksi
heti orientoivalla viikolla. Järjestämme juhlia, urheilua,
kulttuuria, yritysvierailuja, keskustelutilaisuuksia sekä
opintomatkoja Suomeen ja ulkomaille. Pyrimme myös
monipuoliseen yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen
kanssa, jotta saamme kontakteja myös yli järjestörajojen.
Toiminta on monipuolista, ja kaikille löytyy varmasti jotain. Tärkeintä on, että kaveria ei koskaan jätetä! Tapahtumien kautta tutustuu vanhoihin ja uusiin opiskelijoihin
sekä luo ystävyyssuhteita, jotka tulevat kestämään pitkään. Verkostoituminen on alallamme tärkeää, sillä tulevaisuudessa olemme enemmän tai vähemmän toistemme työkavereita. Lähde siis mukaan kaikkeen toimintaan
heti orientoivalla viikolla, et varmasti kadu sitä päätöstä.
Uskon että teillä on yhtä hauskaa kuin minullakin viime
syksynä; tulinhan tänne maisterifuksina.

Katariina Latva
Puheenjohtaja
Ps. Opiskelu on elämän parasta aikaa,
siksi siitä kannattaa ottaa kaikki irti.

Jos alan tulevaisuus mietityttää on 2020 alkuvuosi
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tervehdys

L

ämpimät onnittelut loistavaan opiskelupaikkaan
pääsystä! Helsingin yliopisto tarjoaa ainutlaatuisen opiskeluympäristön Viikissä ja Sampsa ry
yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa järjestää mukavaa vastapainoa opiskelulle. Viikki on ihmisen parasta
aikaa!

lainenkin on kokenut olonsa kotoisaksi Viikin maisemissa.
Tähän lehteen on kerätty asioita ja esittelyjä, jotka helpottavat opiskelujen aloitusta. Yliopistossa kukaan ei
enää katso perääsi, vaan sinun tulee itse huolehtia opintojesi edistymisestä ja kaiken tarvittavan suorittamisesta,
joten kaikki vinkit kannattaa ottaa talteen.

Olen Lauri Ollila, vuoden 2019 fukseja, ja toimin parhaillaan Sampsan johtokunnassa fuksivastaavana. Ensimmäinen vuosi Viikissä on ollut uskomaton, vaikka vapunviettoa hieman häiritseekin muuan pandemia. Toivottavasti tilanne normalisoituu syksyyn mennessä ja tekin
Onnea opintojen alkuun, nähdään syksyllä!
pääsette nauttimaan opiskelijaelämästä täysin siemauksin. Viikki tarjoaa siihen oivat mahdollisuudet.
Yliopisto-opintojen alkua ei kannata jännittää liikaa. Ympäristö on kaikille uusi, ja tutustut nopeasti niin toisiin
fukseihin kuin vanhempiinkin opiskelijoihin. Sampsalaiset
ottavat kyllä uudet opiskelijatoverinsa lämmöllä vastaan;
moni opiskelukaveri on tulevaisuuden työtoverisi, joten
on tärkeää verkostoitua. ”Verkostoitumisen peruskurssi”
alkaa jo orientoivalla viikolla jatkuen läpi koko opintojen.
Niitä kuuluisia noppia ei valitettavasti tapahtumista saa,
mutta niitäkin arvokkaampia ystävyyssuhteita runsaasti.
Lähde siis rohkeasti mukaan!
Opintojen oheen kannattaa myös sisällyttää erilaisia järjestötehtäviä. Niistä saa ystävien lisäksi myös tärkeitä
taitoja, joita arvostetaan yllättävänkin paljon työelämässä. Ei ole ollenkaan huono lisä ansioluetteloon, jos on
toiminut erilaisissa tehtävissä oppien kaikenlaista kokouskäytännöistä tapahtumien organisointiin. On turhaa
pelätä ettei selviytyisi jossain virassa. Kaikki meistä ovat
yhtä kokemattomia alussa. Lähtemällä uskaliaasti mukaan voi oppia paljon. Ainakin itselleni kulunut vuosi on
ollut varsin opettavainen myös luentosalin ulkopuolella.

Lauri Ollila
Fuksivastaava
Yksi tuutoreistasi

Helsinki ja Viikki tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia. Jos
edessä on muutto ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudulle — tai kaupunkiin ylipäänsä — tuntuu se varmasti
jännittävältä. Viikkiin kotoudut kuitenkin varmasti! Alue
on rauhallinen ja viihtyisä, ja Viikin pellot luovat maalaisidyllin koko kaupunginosaan. Samalla keskustan riennot
ovat helposti saavutettavissa hyvien kulkuyhteyksien
kautta. Jopa tätä tervehdystä sinulle kirjoitteleva rauma7

Alustava ohjelma - Tuutorit tiedottavat muutoksista!
Ma 24.8.
9-10
10-11

Ti 25.8.

Tervetuloa yliopistoon!

Ke 26.8.

To 27.8.

Digitietoisku

Tuutorien ohjelmaa

11-12

Opiskelijan palvelut

12-13
13-14
14-15
15-16

Tuutorien ohjelmaa

Koulutusohjelma
päivä
ATK-aikoja, Tuuto- Kampussuunnistus
rien ohjelmaa

Pe 28.8

Tuutorien ohjelmaa

16-17
17-18

Ilta

Rehtorin Kättely

Tutustumista

Tiistaijatkot

Fuksikyykkä

Fuksibileet

-

Saavu metsätieteiden talolle 24.8.2020 klo 9.00 mennessä. Kysy haalari-ihmisiltä rohkeasti apua. He kaikki
ovat jonkin ainejärjestön tuutoreita.

-

Orientoivan viikon iltaisin tuutoreiden ja Sampsan järjestämää vapaaehtoista ohjelmaa.

-

Tuutoreiltasi saat tuoreimmat tiedot viikon tapahtumista.
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1. INFO-keskus Korona, kirjastot, luentosalit Info
1+2

10. Viikin opetus- ja tutkimustila,
(Agroteknologia, Kotieläintiede)

2. Biokeskus 1, (Mikrobiologia, Biotekniikka)

11. Yrityshautomot

3. Biokeskus 2

12. Helsinki Think Company

4. Biokeskus 3

13. Kasvihuoneet

5. C-talo, Maataloustieteet

14. F-talo

6. B -talo, Metsätieteiden talo, luentosalit B1-B7

15. Ruokavirasto

7. A-talo, (Taloustieteet)

16. Latokartano-säätiön ylioppilaskylä, Latis

8. D -talo, (Kemia, Elintarvikekemia, Maaperä- ja
ympäristötieteet)

17. Silvica, Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö
Opiskelijaravintolat

9. EE -talo, (Eläinlääketiede, Elintarviketeknologia, Ravitsemustiede)

Saavu tänne 24.8. orientoivalle viikolle!
Osoite: Latokartanonkaari 7, Helsinki
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O

ma fuksivuoteni alkaa tätä kirjoittaessa olla
lopuillaan, ja pakko myöntää, että hieman erilaisissa merkeissä, mitä alkujaan kuvittelin.
Kaikki tapahtumat maaliskuun puolestavälistä eteenpäin
peruutettiin koronaviruksen takia, joten olenkin jo nyt
Savonlinnassa kevään vietossa. Ei tämä kuitenkaan vielä
kesälomaa tarkoita, sillä jonkin verran opintopisteitä pitäisi saada kasaan ja tentit tehtyä, jonka jälkeen minulla

kuitenkin tutustui, eikä sen jälkeen ole tarvinnut miettiä
kenen viereen ruokalassa uskaltaa istua. Oma porukka
on muotoutunut tässä vuoden aikana, ja tuttavapiiri on
vain jatkanut laajentumistaan tapahtumien myötä.

Ainejärjestönä Sampsa ry on hyvin aktiivinen, ja tapahtumia löytyy joka lähtöön. On talkoita, kokouksia, elokuvailtoja, sitsejä, saunomista ja grundibileitä. Vaikkei joka
paikkaan tarvitsekaan ehtiä, suosittelen kuitenkin lähtemään rohkeasti mukaan, sillä tapahtumia on varmasti
jokaisen makuun! Ainejärjestön ja alakerhojen kokouksiin kannattaa lähteä mukaan ihan vaan vaikka katsomaan menoa, sillä siellä tulet huomaamaan ettei se kokoustaminen ole ihan niin vakavaa, miltä se ensin saattaa
kuulostaa. Vaikken mielestäni hirveästi mihinkään vastuuhommiin lupautunutkaan, olen löytänyt itseni tähän
mennessä Sampsa-lehden toimituksesta, opinto- ja kansainvälisyysjaoksesta, apuemännistä ja taitaa hommaani
olla päivitellä akateemisetkasvintuottajat-käyttäjän Inon edessä kesä täällä omassa maakunnassa. Vaikka stagramiakin! Mutta minkäs sille voi, kun ne hommat on
pettymys tapahtumien peruuntumisesta on suuri, enkä niin mukavia.
pääsekään viettämään ensimmäistä opiskelijavappuani
Ullanlinnan mäellä muiden sampsalaisten kanssa, fuksivuotta takaisin päin katsoessa en voi kokea muuta kuin Syksyn mittaan tuli kierrettyä sitsit jos toisetkin, ja joulukiitollisuutta siitä, kuinka upea lukuvuosi minulla ja muil- kuussa vietettiin Sampsan pikkujouluja, joiden järjestämisessä olin itsekin mukana. Grundin lattian kuuraamila fukseilla on takana.
nen parin tunnin yöunien jälkeen, jos mikä, nostattaa
yhteishenkeä. Kannattaa siis lähteä mukaan apuemänEn ikinä ajatellut muuttavani Helsinkiin, mutta nyt on näksi tai -isännäksi, sillä porukassa tekeminen on aina
hankala kuvitella opiskelevani missään muualla. Viikki on paljon mukavampaa! Yksi vuoden kohokohdista oli tamloistava paikka näin ensi kertaa suurempaan kaupunkiin mikuussa järjestetty Viron excursio. Mikä onkaan paremmuuttavalle. Vaikka Lahdenväylä meneekin ihan vierestä, pi tapa tutustua uusiin ihmisiin ja saada roima määrä
peltomaisemat ja luontopolut ovat lähellä ja on tilaa ikimuistoisia kokemuksia, kuin tunkeutua samaan bussiin
hengittää. Oikeasti korvessa koko ikänsä asuneena, jul- 50 muun sampsalaisen kanssa? Nyt etäopiskelun ja kokisten liikenneyhteyksien määrä hämmästytti pitkään; ronakaranteenin syövereissä on ihana palata muistelelähin bussipysäkki kun on 1,5km sijasta alle 100 metrin
päässä ja Prisma sijaitsee kävelyetäisyydellä sen entisen
50 kilometrin sijaan. Ennen Helsinkiin muuttoa vannoin,
etten juokse bussiin, jos seuraava tulee alle 10 minuutin
päästä, mutta myönnän rikkoneeni tuon lupauksen parissa viikossa… Hämmästyttävää, kun kyseessä ei ole päivän
ainoa bussivuoro! Ja voitteko uskoa, että niitä busseja
kulkee yölläkin?

Muistan hyvin kuinka viime vuoden orientaatioviikolla
uusien opiskelijakavereiden tapaaminen jännitti kovasti
eikä ensimmäisen päivän jälkeen kovinkaan moni nimi
ollut vielä muistissa. Pikkuhiljaa viikon aikana ihmisiin
10

maan noita hetkiä, joita lukuvuoden aikana tuli koettua.

Helmikuun lopulla Akateemiset Kasvintuottajat, nuorin
Sampsan alakerhoista, täytti 10 vuotta. Vaikka vuosijuhlia oli ollut edellisenä syksynä jo kahdet, olivat akt:n vuosijuhlat minulle ensimmäinen tilaisuus pukeutua iltapukuun ja ommella ainejärjestönauha ruusukkeeksi. Verrattuna muihin yliopiston tapahtumiin vuosijuhlat ovat

ollut alkusyksystä ollenkaan varma valitsemastani alasta,
tilataustastani huolimatta, mutta sampsalaisten joukossa
oma into maatalousalaa kohtaan on vain kasvanut ja
olen oppinut paljon uutta luentojen lisäksi myös muilta
opiskelijoilta. Hankalalta tuntuvia koulutehtäviä tulee
usein pohdittua yhdessä kavereiden kanssa niin kirjastossa, puuhiksella kuin Latokartanon soluhuoneistojen sohvillakin. Eri taustoista tulevien opiskelijoiden suuri määrä
on rikkaus, sillä kaikilla on omat vahvuutensa. Oli sinulla
kotona vain avokadopuu tai 300 hehtaaria viljaa kasvamassa, opittavaa löytyy aina. Vaikka täältä löytyy myös
niitä pesunkestäviä maajusseja, joilla sukupolvenvaihdos
siintää edessä, suurin osa edelleen etsii ”sitä omaa
juttua”. Itse kuulun ehdottomasti tähän jälkimmäiseen
joukkoon. Se on ihan okei, sillä Viikissä opiskelu avaa
ovia monille eri urapoluille eikä heti opintojen alkuvaiheessa tarvitsekaan tietää sitä omaa erikoistumisalaa.
Yrittäjyysilloissa ja kokousvierailuilla tapaamani Viikistä
valmistuneet henkilöt ovat tästä elävä esimerkki, sillä
suurimmalla osalla heistäkään urasuunnitelmat eivät
olleet valmiina heti opiskelujen alkuvaiheessa. Maailma
on avoin.

Fuksivuodelta käteen jäi paljon ommeltavia haalarimerkkejä, ikimuistoisia kokemuksia ja uusia ystäviä, joiden
kanssa kuulumisia vaihdetaan nykyään päivittäin. En malta odottaa, että kokoonnutaan kaikki taas syksyllä Viikkiin, sillä siitä tuli kuluneen lukuvuoden aikana minulle
toinen koti. Mikä parasta, saan olla tuutorin roolissa mukana opastamassa teitä tähän ihanaan asiaan, jota myös
yliopistoelämäksi kutsutaan!

kokemuksena aivan omaa luokkaansa.
Syksyn mittaan saattaa helposti käydä niin, että mieli
tekisi ehtiä joka paikkaan, mutta oma jaksaminen ja tekemättömät koulutyöt muistuttelevat takaraivossa. Ei
kannata potea siis huonoa omatuntoa, jos joku ilta mieluummin jäät omalle kotisohvalle. Pitää täällä yliopistossa muistaa opiskellakin ja pitää omasta hyvinvoinnista
huolta. Tämä voi olla aluksi vaikea muistaa, sillä kaikki
vastuu opiskelusta on itsellä ja kurssien työmääriä voi
olla hankala hahmottaa. Itsellä ainakin tämä tuotti aluksi
vaikeuksia. Jos opiskelu alkuun tuntuu siis hankalalta,
tätä varten Sampsan opintojaos järjestää opintoiltoja,
jonne teidän fuksienkin kannattaa lähteä mukaan. Nämä
rennot kokoontumiset ovat hyvä tapa tutustua myös
vanhempiin opiskelijoihin, ja heiltä löytyy aina opiskeluvinkkejä ja vertaistukea. Näistä tapahtumista voi bongata
myös samojen asioiden kanssa kamppailevia fukseja.

Aino Sallinen
Vuoden Fuksi

Parasta Viikissä on yhteisöllisyys ja monipuolisuus. En
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How to survive i

Asuminen
Viikissä asujille Latiksen tai HOAS:n asunnot ovat niitä todennäköisimpiä
vaihtoehtoja. Näiden lisäksi monella osakunnalla on vuokra-asuntoja.
www.latokartanonyokyla.fi
www.hoas.fi
www.osakunta.fi

Hengissä selviäminen
Kampusalueelta löytyy useita opiskelijaravintoloita, joiden ruokalistoilta löytää joka päivälle
sopivat murkinat. Opiskelijahinta on 2,60e. Kävelymatkan sisältä löytyvät Prisma, Alepa ja KSupermarket. Prisman vierestä löydät kätevästi myös Alkon ja Apteekin.
Saadaksesi opiskelija-alennuksen ravintoloista, tilaa perinteinen opiskelijakortti tai lataa sen
sähköinen versio Frank App sovelluskaupasta!

Urheilu
Opiskelu vaatii vastapainokseen jotakin mukavaa tekemistä. Viikissä on tarjolla liikuntaa joka lähtöön.
Täällä urheillaan yhteisillä urheiluvuoroilla, yleensä Monarilla. Ja uskokaa pois, nämä eivät ole mitään
teknistä taituruutta vaativia vakavia urheilusuorituksia, vaan rennolla otteella höntsäilyä.
www.viikinmonitoimitalo.fi

www.unisport.fi

Tapahtumat
Bileitä on Viikissä, sekä Viikin ulkopuolella ihan jokaiselle mieluisalla teemalla, melkein jokaiselle viikonpäivälle.
Jos bilettäminen ei ole se oma juttu, ei hätää. Toimintaa on tarjolla holittomanakin. Haalarimerkkien ompelua, työelämäiltoja, peli-iltoja, leffailtoja yms. Ota rohkeasti selvää eri tahojen tarjonnasta. Viikistä ja
Helsingistä löytyy varmasti juuri sinulle sopivia tapahtumia olemattoman matalalla kynnyksellä.
Monen tapahtuman liput myydään Kide.app sovelluksen kautta. Voit ladata sen valmiiksi tutustuaksesi
syksyn tarjontaan!
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urvive in Viikki:

Liikenneyhteydet
HSL–sovellus on kaveri, kun etsii bussiyhteyksiä pääkaupunkiseudulla. Viikin kampus sijaitsee aivan Lahden väylän kupeessa ja tien varresta löytyy pysäkki niin pikavuoroille, seutubusseille kuin halpabusseillekkin.

Ekskursiot
Sampsalaiset ovat ahkeria reissaajia. Joka vuosi tehdään yhteen Suomen maakunnista monipäiväinen maakuntamatka. Alakerhot ovat myös ahkeria matkustajia. Kannattaa pitää korvat auki myös
niiden tarjonnasta. Ekskursio laitetaan kasaan pienelläkin porukalla aina kun jotakin jännittävää tapahtuu. Sampsalaisista saa aina kaverin navetan avajaisiin, messuille tai yritysvierailuille kiinnostaviin kohteisiin. Joka vuosi kilpaillaan enemmän tai vähemmän tosissaan pohjoismaisia maatalousyliopistoja vastaan eri urheilumuodoissa PM-kisoissa. Nyt syksyllä 2020 kisat ovat Tanskassa. Luvassa
on ankaraa menoa ja rajuja bileitä!

Verkostoituminen
Tämä on hittitermi nykyajan opiskelija- ja työelämässä. Suosio ei ole tuulesta temmattu. On paljon mukavampaa kipaista syömässä laitoksella, kun aina joku tuttu kasvo tulee vastaan. Toki verkostoituminen voi
johtaa pitkiin päiviin yliopistolla, kun aina jää suustansa kiinni kavereiden kanssa. Tämä on, uskokaa pois,
eduksi myöhemmin. Viikki on ainoa paikka Suomessa, missä koulutetaan yliopistotason maatalouden ammattilaisia. Tällä kampuksella pyörivistä ihmisistä suuri osa tulee vastaan työelämässä työkavereina ja yhteistyökumppaneina.
Verkostoituminen on täällä helppoa. Tapahtumia on niin paljon, ettei kaikissa ehdi käymään. Kannattaa
lähteä rohkeasti mukaan tapahtumiin heti orientoivalta viikolta lähtien. Viikin yhteisössä on tilaa jokaiselle
ja vanhemmat opiskelijat ottavat teidät fuksit lämmöllä osaksi yhteisöä. Maailma ei kuitenkaan lopu Viikkiin, vaan menoa on myös oman ainejärjestön ja kampuksen ulkopuolella. Lähde rohkeasti mukaan myös
muiden ainejärjestöjen toimintaan. Älä pelkää tarttua elämässäsi haasteisiin, vaan hyödynnä jokainen tilaisuutesi. Poikkitieteellinen verkostoituminen on tulevaisuuden salainen ase!
Alkuun pääsee kurkkaamalla Sampsan nettisivuilta:

www.sampsary.fi
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atokylän ylioppilaskylä sijaitsee aivan Viikin
kampuksen tuntumassa, kuten viereisestä kampuskartastakin voit nähdä. Latiksessa eletään
suurissa soluasunnoissa tai perhetalojen yksiöissä ja kaksioissa. Täällä asuessa seuraa ei tarvise kaukaa hakea:
oma rauha on aina saatavilla omassa huoneessa, mutta
oven avauksella löytyy juttuseuraa ja opiskeluapua. Ctalon alakerta (grundi) jyskää aina vähän väliä siellä järjestettävien bileiden ansiosta. Kyseessä on kiistattomasti
Viikin kovin menomesta.

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

päivinä Alko palvelee iloisesti, samoin kuin seuraavan
aamun apteekkitätikin. Pyykinpesu onnistuu helposti
yhteisellä pyykkituvalla ja sauna lämpiää useamman kerran viikossa Latiksen yleisillä saunavuoroilla.

Kuvia ja tietoa löytyy:

Latis on yhteisö myös talojen välillä. Jos omasta kerrok- https://www.latokartanonyokyla.fi/
sesta ei löydy elämää, toisista kerroksista tai naapurita- 09 3877 133
loista löytyy aina kaveri jonka kanssa vaihtaa päivän
polttavat uutiset.
Latiksessa tarvittavat palvelut ovat lähellä. Ruokakaupat
(Prisma, Alepa, K-Supermarket), Posti, Monari, liikuntareitit ja pikavuoropysäkit ovat kävelymatkan päässä. Bile-
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ikä ihmeen ainejärjestö? Mikä on Sampsa?
Onko ainejärjestö sama kun yliopisto? Vetääkö tätä ohjelmaa joku professoreista? Ei, Ei ja
Ei. Ainejärjestö on opiskelijoista muodostuva voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tehtävänä on ajaa opiskelijajäsentensä etuja ja tarjota tekemistä tylsiin iltoihin.
Ainejärjestö on juurikin jäseniensä näköinen. Sinäkin voit
kuulua ainejärjestöön, vaikka useampaankin.
Sampsa ry on maatalousylioppilaiden aktiivinen
ainejärjestö, joka aktivoi jäseniään monipuolisella toiminnalla. Yhdistys muistuttaa toiminnallaan lukion oppilaskuntaa, mutta on kokonaisuudessaan paljon virallisempi sekä vaikutusvaltaisempi. Järjestöä pyörittää ja
hallinnoi aivan tavallisista opiskelijoista muodostunut
johtokunta. Järjestötoimintaan on helppoa lähteä mukaan, kynnys on matala ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Ainejärjestöjen kirjo on yliopistopiireissä mittava. Pelkästään meidän kotoisella Sampsallamme on neljä
alakerhoa, joiden esittelyt löydät tästä lehdestä. Koko
Helsingin yliopiston laajuudella järjestöjä ja alakerhoja
on varmasti satoja, mutta teille arvoisat fuksit riittää näin

ensihätään alla oleva kaavio. Myöhemmät opiskeluvuodet voi sitten käyttää niiden loppujen järjestöjen opetteluun, jos ei aika muuten kulu.
HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on
kattojärjestö, jonka alle kuuluu kaikki muut ainejärjestöt.
MMYL eli Maatalous- metsäylioppilaiden liitto on maatalous- ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöjen
katto-organisaatio. Seuraavana porrasta alaspäin onkin
jo Sampsa ja sen alakerhot. Alla oleva kuva havainnollistaa organisaatiohimmeliä.
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Ennen joulua pidetään vaalikokous. Hakeutumalla AKK:n
johtokuntaan pääset vaikuttamaan kerhon toimintaan
sekä saat arvokasta kokemusta järjestötoiminnasta.

ei Sinä fuksi! Tervetuloa opiskelemaan Viikkiin
ja mukaan alakerhoomme!

Akateemisella karjakerholla on Tekniikka-Agraarien kanssa yhteinen kerhohuone Viikin koetilan opintorakennuksen kolmannessa kerroksessa. Alakerhojemme jäsenet
opastavat varmasti sinut mielellään uudelleen kerhohuoneelle, jos sen sijainti pääsee unohtumaan orientoivan
viikon tietoähkyssä. Kertsillä voit ostaa kupin kahvia tai
teetä ja selata alan lehtiä. Ennen kaikkea kerhohuoneella
Akateeminen karjakerho järjestää joka vuosi erilaisia
opiskelijatapahtumia erityisesti yhteistyössä muiden ala- pääset luentojen välissä tutustumaan luontevasti opiskelijatovereihin!
kerhojen kanssa. Bileistä perinteisenä tapahtumana on
keväällä Laidunkauden avajaiset eli tutummin laitsarit.
Näitä hyvin legendaarisia latobileitä järjestämään kerätään fukseista muodostuva huvitoimikunta. Huvitoimikunta muodostetaan jo alkutalvesta, joten pysy kuulolla!
Liittymällä tuutorien ohjeistuksella AKK:n sähköpostilistaan syksyllä varmistat, että pysyt ajan tasalla myös kaikista muista kerhomme tapahtumista!
Akateeminen Karjakerho eli AKK on yksi neljästä Sampsa ry:n alakerhosta. Moni jäsenistämme lukee
pääaineenaan kotieläintiedettä, mutta jäseneksi ovat
tervetulleita kaikki kotieläimistä kiinnostuneet sampsalaiset.

Laitsareiden lisäksi muita perinteeksi muodostuneita
AKK:n vuosittaisia tapahtumia ovat muun muassa keskustan Mannerheimin Käthy-hevosen ruokinta vappuna
ja vähintään yksi tilavierailu tai opintomatka johonkin
päin Suomea. AKK:n porukka on matkannut toisinaan
myös ulkomaille! Lisäksi AKK järjestää syksyisin ja keväisin yleiskokoukset jossakin alamme yrityksessä. Yleiskokoukset ovat alakerhon jäsenelle loistava mahdollisuus
luoda suhteita työnantajayrityksiin ja muihin opiskelijoihin.

akateeminen_karjakerho
AKK:n puheenjohtaja

Akateeminen Karjakerho

Senja Luomajärvi
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KT eli Akateemiset Kasvintuottajat on kasvintuotantotieteen opiskelijoiden ja asiasta muutoin kiinnostuneiden alakerho. Tärkein kiinnostuksen kohde kerholaisilla on kasvi, kasvoi se sitten pellolla, kasvihuoneessa tai vaikka ikkunalaudalla. Kerhon
toiminnalla pyritään lisäämään jäsenten tietämystä monipuolisesti kasvialasta. Akateemiset Kasvintuottajat perustettiin 10 vuotta sitten Akateemisen puutarhakerhon
ja Kasvintuotantokerhon yhdistyessä. Kerhon juuret ovat
siis syvällä historiassa, ja edeltävien kerhojen perinteitä
vaalitaan edelleen. Helmikuussa vietimme 10-vuotis syntymäpäivää juhlaviikon merkeissä, joka huipentui akateemiseen pöytäjuhlaan.

neen muiden kanssa, siellä
riittää hyvin tilaa kaikille.
Puuhikselta löytyy kioskista ostettavaksi kahvia ja pientä
naposteltavaa, mikro eväiden lämmittämiseen, sohvia
hengailuun tai päikkäreille, pieni kasviaiheinen kirjakokoelma, tietokoneita opiskeluun ja ennen kaikkea puuhikselta löytyy parasta seuraa juuri sinulle!
Tervetuloa AKT:n hienoon kasvimaailmaan!

Vuoden aikana AKT järjestää monenlaista tapahtumaa
niin omille jäsenilleen kuin muillekin opiskelijoille. Suurin
tapahtuma on jokasyksyiset kekrit eli sadonkorjuujuhla,
jonka yhteydessä järjestetään viinanmaustokilpailu. Lisäksi järjestämme halukkuuden mukaan bileitä sekä muita tapahtumia. Kerhomme sisällä toimii KatuKake eli Kasvintuottajien Kaljakerho, joka kokoontuu säännöllisen
epäsäännöllisesti. KatuKaken ideana on tuoda erilaisia
oluita maisteltavaksi ja arvioitavaksi samalla kun vietämme yhteistä aikaa. Peli-iltoihin kokoonnumme pelaamaan erilaisia lautapelejä ja samalla voi ommellaan haalarimerkkejä. Kerhon yleiskokouksia pyritään järjestämään alan yrityksissä tutustuen kasvialan toimijoihin.
Kerhomme perinteisiin kuuluu myös ITU-lehden julkaiseminen.
Kerhomme tärkein varainhankintatapa on kukkasidontojen tekeminen tilauksesta. Kukka-asetelmia ja kimppuja
teemme kasvihuoneella talkootyönä. Kukkasidontakursseilla harjoittelemme tilauksia varten etukäteen tätä jaloa taitoa. Sidontoihin kannattaa tulla rohkeasti kokeilemaan, mitä omilla kätösillään saa aikaan. Saattaa sieltä
jonkun ylijäämäkukan saada omaan maljakkoonkin.

Anja Lammi
Akateemisten kasvintuottajien puheenjohtaja 2020

akateemisetkasvintuottajat

Ja mistä AKT:läisen löytää? No puuhikselta tietysti! Ja
missä tämä puuhis on? Se löytyy B-talon eli Metsätalon
alakerrasta muutaman mutkan takaa, ja se on avoin kaikille sampsalaisille. Muista opetella heti reitti sinne!
Vaikka tulevaisuudessa tulemme jakamaan kerhohuo-

Akateemiset Kasvintuottajat
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joilta maatalouden kuumimmista puheenaiheista paneelikeskustelujen muodossa. Kevätlukukaudelle kuuluu
ervehdys tuore fuksi ja potentiaalinen tulevai- muun muassa M-A:n kaudenavajaiset, joissa C-grundi
suuden Markkina-Agraari! Onnea opiskelupai- saattaa muuttua esimerkiksi Stigin keikkalavaksi tai sukasta ja lämpimästi tervetuloa Viikkiin!
muiseksi reiviluolaksi. M-A:n kokoukset on perinteisesti
järjestetty yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kansMarkkina-Agraarit eli kansankielessä M-A on maataloussa, jolloin esitelmät ja kokoustarjoamiset ovat olleet
ekonomiaa pääaineenaan opiskelevien ja muuten aihehuippuluokkaa. Markkina-Agraarit toivoo kaikki fuksit
piiristä kiinnostuneiden oma kerho. Jos sinua kiinnostaa
tervetulleeksi näihin ja moniin muihin tapahtumiimme!
maatalouspolitiikka, -yrittäjyys ja -liiketalous, löydät varmasti samanhenkistä porukkaa ja kiinnostavaa toimintaa Johtokuntatoiminta kerhossamme on helppo tapa pääskerhossamme. M-A:lla on pitkät perinteet, jotka ulottu- tä toteuttamaan itseään samanhenkisessä ja rennossa
vat aina sen perustamiseen 1950-luvulle. Tämä tekee M- ilmapiirissä. Tälläkin hetkellä kaksi viidestä johtokuntamA:sta Sampsan vanhimman alakerhon. Tänä vuonna täy- me jäsenestä on fukseja! Toivomme siis näkevämme teiteen tulee jo 61. toimintavuosi!
tä sankoin joukoin ennen joululomaa järjestettävässä
vaalikokouksessa. Sitä ennen hallituslaiset vastaavat
M-A:n missiona on yhdistää alan opiskelijoita, kehittää
mieluusti kysymyksiin toiminnastamme.
yhteyksiä työelämään ja alan toimijoihin sekä järjestää
kiinnostavaa toimintaa jäsenilleen. Tätä toteutetaan jär- Törmäillään syksyllä!
jestämällä yritysvierailuja ja opintomatkoja aina ulkomaita asti sekä pitämällä huolta jäsentemme henkisestä hymarkkina.agraarit
Markkina-Agraarit
vinvoinnista virkistystoiminnan muodossa. Kerhon pyrkimyksenä on verkostoitua myös muiden ainejärjestöjen
opiskelijoiden kanssa ja tehdä yhteistyötä erityisesti Viikin muiden ekonomiaopiskelijoiden kanssa. Syksyllä MA:n toimintaan pääsee helposti mukaan Sampsan alakerhoillassa, jossa osallistujat pääsevät kuulemaan tarkemmin toiminnastamme. Seuraavaksi syksyn ohjelmassa on
legendaariset sikajuhlat, joissa jo lukuvuoden ponnisteluista uupuneet Sampsalaiset pääsevät pois Helsingistä
virkistäytymään isolla kädellä. Täällä pääset tutustumaan
Vikke Schildt (oik.),
uusiin ja vanhoihin Markkina-Agraareihin rennossa ilmaMarkkina-Agraarien puheenjohtaja 2020
piirissä! Lukuvuosi jatkuu maatalouspoliittisella tupaillalvikke.schildt@helsinki.fi
la, jossa pääsee kuulemaan ja kysymään alan asiantunti-

T
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oikka kaikki maailman parhaimmat fuksit ja
onnittelut opiskelupaikastasi! Olet saapumassa mitä mainioimman alan pariin. Me olemme Tekniikka-Agraarit eli T-A ja olemme siis yksi neljästä
Sampsa ry:n alakerhosta. Kerhomme koostuu pääosin
agroteknologian opiskelijoista, mutta olemme hyvin rennon rempseä porukka täynnä teknologiasta innostuneita
ja Viikin kovimpia saunojia.

Onnittelut vielä kerran ja
tulkaa nykäisemään hihasta
anytime, kun minuun törmäätte! Jos kuitenkin tulee kysymyksiä liittyen agroteknologiaan, T-A:han tai muuten
vaan opiskeluun, niin pistäkää koodia. Nähdään Viikissä!

Muiden alakerhojen ohella järjestämme vuosittain monia tapahtumia, niin yksin kuin yhdessä muiden alakerhojen kanssa. Näistä mainittakoon perinteeksi muodostuneet pikkujouluristeily sekä Akateemisen Karjakerhon
kanssa syksyllä järjestettävät kekkerit, Laidunkauden
päättäjäiset. Jaamme AKK:n kanssa myös yhteisen kerhohuoneen Viikin koetilan opetusrakennuksen kolmannessa kerroksessa. Muistathan poiketa kahvilla ja juttelemassa niitä näitä. Kertsillä näkee myös paljon vanhempia, ja ehkä viisaampiakin, opiskelijoita, joilta saa loisto
vinkkejä niin opiskeluun kuin oheistoimintaankin.
T-A kokoustaa keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Kokoukset järjestetään yhteistyössä alan yritysten kanssa,
joten ne ovat hyviä paikkoja verkostoitua. Yritysvierailuilla kuullaan alan työllistymismahdollisuuksia sekä tavataan vanhoja opiskelijoita työelämässä.

T-A:n puheenjohtaja
Eerika Aartoaho
eerika.aartoaho@helsinki.fi

T-A:lla on myös traktorivetoinen kärrysauna, joka lämpiää Saunakerhon jäsenten toimesta vuoden ympäri. Kärrysauna sijaitsee suurimman osan lukuvuotta Latokylän
pihalla eli ei muuta kuin tervetuloa löylyihin rentoutumaan opiskelujen ohella.

tekniikka_agraarit
Tekniikka-Agraarit
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Moi! Mie oon Aino ja aloittelen nyt syksyllä toista vuottani maataloustieteiden parissa. Ihan
ensimmäiseksi onnittelen sinuu koulupaikasta ja loistavasta valinnasta tulla tänne opiskelemaan! Mie oon kotoisin Etelä-Savosta, Savonlinnan rajamailta, jossa miun porukat pitää lypsykarjatilaa. Maatalousala ei koskaan ollut miulle mikään selkeä valinta, mutta välivuoden
aikana havahduin kuitenkin siihen, että kyllä suomalainen maaseutu ja kotimainen ruoka on
niitä asioita, joiden kehittämisessä haluan olla mukana. Täällä Viikissä teitä ihania fukseja
odottaa huiput opiskelijakaverit eri puolilta Suomea, eikä malteta odottaa, että päästään
tutustumaan teihin! Taustalla ei ole väliä, joten ei kannata säikähtää, vaikka fuksisyksynä
moni vanhempi opiskelija saattaa aloittaa keskustelun kysymällä, onko siulla tilataustaa. Oli
tai ei, sie tulet löytämään täältä saman henkistä porukkaa! Tulkaa vaan rohkeasti juttelemaan ja nykäisemään hihasta, sitä vartenhan me tuutorit ollaan. Ainiin, suosittelen kans
lähtemään mukaan Sampsan ja alakerhojen toimintaan ja tapahtumiin, silleen tutustuu ihan
huomaamattaan uusiin ihmisiin. Varsinkin kokousretket on miun suosikkeja, sillä yritysvierailuilla on yleensä loistavat tarjoilut!
Nähdään orientoivalla viikolla ja tervetuloa Viikkiin!

Tervehdys! Meikäläinen on Akseli, taaimmaisten katuosoitteiden kasvatti Mynämäeltä, Varsinais-Suomesta. Kotopuolessa kasvaa lihanautoja, joiden seurassa on koko
pieni ikä tullut vietettyä. Siinä luultavasti suurin myös syy, miksi itse hakupaperit tänne Viikkiin pistin sisään.
Vapaa-aikaa - jos sellaista joskus siunaantuu - tulee kulutettua punttiksella tai pururadalla, sekä joskus porukan mukana höntsäsählyä ja -futista pelaillessa. Onpa joku joskus saattanut nähdä minut tanssilavoillakin ja ainejärjestöhommissakin on tullut auteltua.
Opintojen aloitus joskus vuosi sitten oli jännää ja omituista, mutta nopeasti tänne
tottuu ja löytää paikkansa. Viikissä parasta onkin mielestäni toiset ihmiset, jotka ovat
aivan mahtavia, ja joilta tulee opittua jopa enemmän kuin luennoilta. Ikimuistoisimmat hetket ovatkin olleet niitä, joita tutulla poikaporukalla on tullut koettua, milloin
ekskursiolla virolaisella juustofarmilla, milloin Ladonlukossa pitkäksi venähtäneellä
lounaalle. Syksy ja orientoiva viikko tulevat nopeammin kuin uskotkaan!

Hei! Olen kolmatta vuotta aloittava kasvintuotannon opiskelija Juho ”Julma-Jussi” Kantola.
Syntynyt Sysmässä, mutta tullut sähkön puuttumisesta ja oravannahkojen vähenemisestä
johtuen pääkaupunkiin opiskelemaan kasvintuotannon kärkiosaajaksi. Harrastuksiin/
kiinnostuksen aiheisiin kuuluu luentosalilla käyminen, nettipelaaminen, kivien kerääminen
pellolta ja muu mieltä innoittava asia. Jos opiskelusta tai jostain muusta on kysyttävää niin
voi kääntyä mun puoleen. Ja toivotaan, että tämä koronapandemia taantuu täysin syksyyn
mennessä, jotta voidaan nauttia normaalista opiskelusyksystä. Nähdään siis orientoivalla
viikolla ja tulevissa opiskelijatapahtumissa!
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Morjensta ja onnittelut kaikille opiskelupaikasta! Moon Huhtalan Konsta, toista vuotta
alotteleva maataloustieteiden opiskelija. Oon 21-vuotias ja kotosin Lohtajalta, KeskiPohjanmaalta, jossa oon harrastellu koneurakointa ja viljatilan töitä ..... Vaikka jouduinki
muuttamaan kotipaikkakunnaltani tänne missä ei joka aamu saa herätä keskeltä peltoa,
oon viihtyny erittäin hyvin Viikissä ja uskon, että niin tuutte tekin viihtymään. Vapaa ajastani 20% kulutan monarin salilla ja 80% poikain kans kaffipöyäsä. Mää tuun toimimaan osana
teijän tuutoriporukkaa ja aion pitää huolen siitä, että kaikilla tulee olemaan hauska fuksivuosi.

Morjensta taas! Mää olen Lauri Ollila ja yks teiän tuutoreista. Syksyllä aloitan toisen
vuoteni Viikissä maataloustieteiden parissa. Kotitila löytyy Satakunnan eteläpäästä
Raumalta, mutta lukuvuoden aikana kortteeraan latokartanon ylioppilaskylän solukämpässä, jossa olen viihtynyt hyvin alusta saakka. Yhdeksän neliön kämppä on yllättävän kotoisa pienestä Neuvostoliitto-lookista huolimatta!
Vapaa-ajalla Viikissä tulee harrasteltua monenlaista urheilua, ainejärjestöhommia
sekä tietysti kaikkien opiskelijatapahtumien kiertämistä. Fuksivuonna kannattaa
lähteä rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin ja tehtäviin. Tutustut porukkaan ja
tiedät myöhempinä opiskeluvuosina, mihin kannattaa ja mihin ei kannata lähteä.
Onnea opiskelujen alkuun! Se on elämän parasta aikaa. Nähdään syksyllä!

Hei ja oikein paljon onnea opiskelupaikasta! Olen Maijastiina Karvo, kolmannen vuoden
maatalousekonomian opiskelija. Olen kotoisin maatilalta Äetsästä, Satakunnan ja Pirkanmaan rajalta. Olin aina kovasti uhonnut, ettei maatalousala ole se, jota haluaisin lähteä
ensimmäisenä opiskelemaan, mutta kuinkas kävikään ja hetkeäkään ei ole tarvinnut katua. Vapaa-aikani kuluu urheillessa ja Unelmahäitä sekä muuta erittäin laadukasta viihdettä
seuraillessa... Minulta saa tulla rohkeasti kysymään, jos jokin asia mietityttää. Nähdään
syksyllä!

Moikka! Mä oon Milla ja oon kotoisin Etelä-Pohojanmaalta. Onnittelut heti ensimmääseksi
opiskelupaikasta ja tervetuloa täydentämään tätä huippua yhteisöä, mikä meiltä täältä Viikistä löytyy! Mulle luonnollisin tapa aloittaa itsestäni kertominen on tottakai maatalouden
kautta! Kotoa löytyy luomu emolehmätila, jossa oon vahvasti toiminnassa mukana, välillä
paikanpäällä ja välillä etänä koulunpenkiltä. Nyt syksyllä alkaa mun toinen vuosi yliopiston
penkillä ja toiveena tämän kirjotushetkellä olisi päästä opiskelemaan agroteknologiaa. Syksyllä nährään miten käy!
Viikkiin lähtiessä oli itsellä monen monta kauhuskenaariota mielessä liittyen opiskelijatovereihin ja opiskelukaupunkiin. Ensimmäisen viikon jälkeen nämä kaikki ajatukset sai onneksi
haudata. On jotenkin hienoa kuinka ennakkoluulot ”kaupunkilaisista” ja ”junteista” häviää
kun astuu Viikkiin, on vain ihmisiä jotka voivat avartaa toisten ihmisten mielipiteitä ja näin
muodostamme aivan mahtavan yhteisön jossa on mukava kaikkien olla! Mitä kaupunkiin
tulee niin ainakin näin lakialla asuneelle Viikki on alueena oikein mukava laskeutuminen
maalta kaupunkiin!
Vinkit multa sulle on, että osallistu erilaisiin tapahtumiin ja oo oma ittes, koska sen kautta
tutustut moniin eri ihmisiin ja löydät sen sun oman juttus!
Tsemppiä orientoivalle viikolle ja nährään silloon!
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Hei sie uus opiskelija! Valitsit mitä monipuolisimman alan opintieksesi, onnittelut siitä
vielä!
Mie oon Niirasen Minna ja opiskelen ekonomiaa. Oon kotosi Itä-Savosta Savonlinnasta. Kotosalla meillä on lampaita ja kanasia. Oon pienestä pitäen roikkunu maatalous
ja mehtähommissa mukana ja viitisen vuottakin jo tullu tehtyä lomittajan hommia
kylillä. Kun aikaa vaan jää muulta menemiseltä niin kesällä miut voi löytää traktorin
sijasta veneestä koirien kaa kalastelemassa ja syksyllä mehästä marjasankon kaa.
Pittää kyllä myöntää ettei suunnitelmissa viel parikaan vuotta sitten ollu hakea tänne,
mutta intin aikana mieli muuttui. Kävin siis ennen tätä taidelukion, josta piti taiteilijan
urraa ruveta rakentammaan, mutta mieli teki maatalouden parriin ja onhan tää ala
myös omanlaistaan taiteiluva. Joten tänne päädyin ja se onkin ollu parhaita päätöksiäni. Ensimmäisellä viikolla Viikin kampus voi vaikuttaa ensisilmäyksellä isolta ja sokkeloiselta, mutta se tulee nopeasti tutuksi ja etenkin kirjaston viherhuoneet on omia
lemppari opiskelupaikkoja. Ainejärjestömme Sampsa on avoin ja oonkin tutustunut
niin mahtaviin tyyppeihin joihinka muuvalla tuskin oisin törmänny. Kannattaa siis lähtee mukaan kaikenlaiseen toimintaan, sillä ne on parhaita verkostoitumismahdollisuuksia mitä voi olla. Helsinkiin muuttaminen ja opiskelun aloittaminen on jännää
aikaa, mutta hymy huuleen vaan niin hyvin se mennee! Nähdään pian ja tuu
kysäsemään jos jokkin asia askarruttaa (:

Heissan! Mä oon Reetta ja toimin yhtenä teidän tuutoreista. Taustaltani oon ihan kaupunkilainen ja kotoisin Suamen Turust. Maataloustieteitä opiskelemaan ajoi kiinnostus eläimiä ja ruuantuotantoa kohtaan. Hevosjuttuja oon harrastanu niin kauan kun jaksan muistaa ja lähes joka viikko tulee leivottua kotona jotain hyvää. Porkkanakakku on oma bravuuri! <3 Syksyllä aloittelen toista vuottani Viikissä suuntautuneena kotieläintieteisiin.
Helsinkiin muuttaminen oli aluksi aika jännää mutta lähinnä sen takia, että se oli ensimmäinen kerta ikinä kun muutin. Jännitys oli kuitenkin ihan turhaa ja jännitystä poistamaan
on tehty HSL-sovellus, joka osaa aina neuvoa perille! Odotan jo innolla teitä uusia fukseja
ja haluan onnitella teitä mahtavan opiskelupaikan valinnasta!

Moro vaan ja onnittelut opiskelupaikasta ja mahtavasta valinnasta tulla opiskelemaan Viikkiin!
Mä oon Anttilan Santeri 20-vuotias, syksyllä toista vuotta Viikissä alottava pojankloppi. Kotosin
oon Pohjanmaalta, Kristiinankaupungista (ja koska kukaan ei koskaan tiedä missä se on, kannattaa googlata). Kotona meillä on yhden robotin lypsykarjatila ja tilan hommissa oon pyöriny
mukana pienestä pitäen. Tälläsenä perämettän kasvattina muutto Helsinkiin jännitti paljon,
mutta hyvin nopeasti löytyi oman henkistä porukkaa, jonka kanssa nykyään kaffitellaan ja naureskellaan joka päivä. Viikki on hyvä paikka asua, sillä jos kaipaan luontoon, löytyy se läheltä,
sillä Viikkiä ympäröivät hyvin kotoisat pellot. Suosittelen lähtemään reippaasti mukaan erilaisiin tapahtumiin, sillä siellä se elintärkeä verkostoituminen tapahtuu. Turha kai täs ny on
enempää jaaritella, joten ei muutaku tervetuloa sampsalaisten joukkohon ja nähärään orientoivalla viikolla!
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Hei fuksit! Olen Tiina(-Maria) Tasanen ja aloitan nyt syksyllä kolmannen vuoteni maataloustieteiden parissa, suuntana kotieläintiede. En ole tilalta kotoisin, vaan lähtöjäni Keravalta.
Sittemmin olen tosin hypännyt rajan yli Tuusulaan, josta matka Viikkiinkään ei autolla ole
mahdoton (julkisilla jokseenkin on).
Matkani yliopistoon on ollut melkoisen mutkikas, sillä lukion ja yliopiston väliin ehti kertyä
kymmenkunta vuotta. Tein siinä välissä pitkään asiakaspalvelu- ja toimistohommia, mutta
veri veti kuitenkin eläinten pariin. Niinpä jätin toimistohommat taakseni ja lähdin Mäntsälän
Saarelle opiskelemaan tuotantoeläintenhoitajaksi. Se oli ensikosketukseni lehmiin, jotka ovat
vieneet sydämeni ja nykyisin teenkin töitä lypsykarjatilalla yliopisto-opintojeni ohella. Lehmien lisäksi myös koirat ovat erityisen lähellä sydäntäni.
Älä siis pelkää, vaikket mielestäsi olisi ”tyypillinen” yliopisto-opiskelija, meitä ”epätyypillisiä”
on täällä enemmän, kuin uskotkaan! Ja olit sitten jo elämää nähnyt alanvaihtaja, vasta siipiäsi
kokeileva lukiosta/amiksesta juuri valmistunut tai mitä tahansa siltä väliltä, niin sinä selviät
kyllä. Usko pois, että me kaikki olemme käyneet läpi ne samat pelon ja jännityksen sekaiset
fiilikset. Mikä tahansa mieltäsi askarruttaa yliopistoon ja opiskeluun liittyen, nykäise toki rohkeasti hihasta orientoivalla viikolla, tai jos ujostuttaa niin laita sähköpostia tiinamaria.tasanen@helsinki.fi. Muista, että me tuutorit olemme täällä ihan teitä varten, eikä
tyhmiä kysymyksiä ole. Erittäin paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa Viikkiin!

Heipä hei fuksit! Ja onneksi olkoon maailman parhaasta opiskelupaikasta! Minä olen Tyykilän Tomi, toisen vuoden maataloustieteiden opiskelija ja olen suuntautuneena agroteknologiaan. Olen kotoisin Satakunnasta, Eurajoelta, missä sijaitsee myös kotitilani, jossa pääasiassa kasvatetaan broilereita ja tuotetaan perunaa. Vapaa-aikaani viettelen tilan töissä pitkälti,
mutta myös metsästellen, rautaa nostaen ja trumpettia soittelen. Opiskelu Viikissä ei ollut
mitä ensi alkuun ajattelin opiskelusta Helsingissä, mutta mahtavaa se on! Ja vielä mahtavampaa on elämä opiskelun ohessa, kun osallistuu ainejärjestö- ja alakerhotoimintaan, jota
voin suositella suuresti. Viikistä löydät varmasti paljon tekemistä ja samanhenkisiä kavereita osallistumalla tapahtumiin ja retkiin, jotka ovat todellakin ikimuistoisia. Elämäsi parhaat
vuodet on nyt käsissäsi. Ota kaikki ilo irti niistä. Nähdään orientoivalla viikolla!

Tervehdys fuksit! Aivan ensimmäisenä onnittelut opiskelupaikasta alalle, jolla on monipuoliset uramahdollisuudet. Olen Tuukka Tienari ja syksyllä kolmannen vuoden
maatalousekonomisti. Lähtöisin olen Etelä-Pohjanmaan Jalasjärveltä, josta kotoa löytyy kalkkunantuotantoa ja luomuviljelyä. Täällä Viikissä asustelen Latokartanon ylioppilaskylässä eli Latiksessa ja sitä en ole katunut. Suosittelen sitä vahvasti myös sinullekin vaikka solukämpässä asuminen voi kuulostaa epämieluisalta aluksi, muuttuu se
mieluisaksi aika nopeasti kunhan vain uskaltaa tutustua muihin asukkaisiin. Suosittelen myös osallistumaan Sampsan ja ainejärjestöjen tapahtumiin, joissa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja oppimaan paljon uutta oli kyseessä sitten yritysvierailu, pesismatsi tai bileet. Tervetuloa ja orientoivalla viikolla nähdään!
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Tervehdys ja heti ensimmäisenä onnittelut kaikille teille uudesta opiskelupaikastanne ja tervetuloa Viikkiin. Olen Jaakkola Ville, toisen vuoden agroteknologi ja kotoisin pohjoisen Uudenmaan maalaispitäjästä Mäntsälästä. Henkeen ja vereen T-A:lainen ja toimin myös T-A:n
sihteerinä toimikaudella 2020. Maatalouskokemus on tullut hankittua Luonnonvarakeskuksen tutkimusmaatiloilta kun ei ole sukutilalle tarvinnut (lue: haluttu) auttamaan mennä
(vanhat jäärät ovat vanhoja jääriä). Kouluja on tullut käytyä useampi ja muutama liikaa. Latokartanoon en päätynyt, vaikka kovasti on yritetty kaupatakkin, vaan olen jäänyt Latiksen
naapuriin HOAS:lle. Jos kampuksella vastaan tulee niin voi pysäyttää. Koetilantien Kertsillä
saa aina tulla häiritsemään. Jos kärrysauna on lämminnyt, niin sieltä viimeistään löytää meikäläisen. Hyvää ja erittäin tapahtumarikasta syksyä ja onnea vielä kertaalleen.

Hei! Olen Mirva ja tätä kirjoittaessani olen vielä ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija
ja kandiani viimeistelevä tapaus. Opintosuuntanani on kotieläintiede ja jalostus. Kotoisin
olen lypsykarjatilalta Karjaalta, läntiseltä Uudeltamaalta, mutta nykyään asun Viikissä.
Eihän mun koskaan pitänyt lähteä maatalouteen, mutta minkä sille voi, kun on kasvanut
ruokintapöydällä ja sieltä ei vain pääse pois? Ja en ole hetkeäkään katunut päätöstä lähteä lukemaan maataloustieteitä. Vaikka opiskelijaelämä ei ole vienyt mukanaan niin silti
täältä on saanut paljon mahtavia kokemuksia ja päässyt tutustumaan ihmisiin, jotka oikeasti ovat samalla aaltopituudella. Toimin syksyllä maisterivaiheen fuksien tuutorina ja
toivotan kaikki fuksit tervetulleiksi huolimatta missä ohjelmassa aloitatte.

Hello! My name’s Nerea and I come from Spain, where I studied Biotechnology. The passion
for plants and their environment brought me to study Agricultural Sciences. Student lifestyle
involves making new friends and knowing new places and, as a tutor for new master students in the fall, the goal is to show you the beauty of Viikki campus and the nice environment in our faculty. Here it is easy to enjoy the nature surrounding us, the student meetings
and parties. Be prepared to meet people from different backgrounds and open your mind.
Welcome to Vikki!
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MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen haalarit
-näitä näet Viikissä
Sampsa ry (maataloustiede) – vihreät haalarit
Helix ry (biokemia sekä solu- ja molekyylibiologia) – mustat haalarit
Agro-Forst (ruotsinkieliset maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat) – vihreät haalarit
Lipidi ry (elintarviketietiede) – turkoosit haalarit
Metsäylioppilaat ry (metsätiede) – punaiset haalarit
Myy ry (ympäristötiede) – tummanvihreät haalarit
Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede) – violetit haalarit
Vita ry / Viikin taloustieteilijät (elintarvike-ekonomia) – tummansiniset haalarit
Voluntas ry (markkinointi) – mustat haalarit
Viri Lactis ry (entinen meijerialan opiskelijoiden ainejärjestö) – Lipidin haalarit (turkoosit)
Vuorovaikeutus (VV) ry (ympäristö- ja luonnonvaraekonomia) – tummanvihreät haalarit
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TÄHKÄ

T

ähkä 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.

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!

@

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 laskutuspalvelua, jolloin opiskelijan

www.tahkaosk.fi
tahkaosk
Tähkä – Maatalousylioppilaiden Osuuskunta

Tässä muutamien työllistämiemme opiskelijoiden kokemuksia!
Monipuolista osaamista ja uusia työkokemuksia
Olen vuodesta 2019 tehnyt monenlaista hommaa Tähkän kautta.
Ensin olin muutaman tunnin MTK:n kanssa mukana tempauksessa Säätytalon edessä, kun keväällä 2019
käytiin hallitusneuvotteluja. Tapahtumassa Säätytalon edessä oli tarjolla aamupalaa ohikulkijoille ja etenkin kansanedustajille. Minä ja muutama muu tähkäläinen olimme pukeutuneet eläinasuihin ja ohjasimme ihmisiä MTK:n teltalle. Ideana oli muistuttaa maatalouden tärkeydestä positiivisuuden kautta.
Kesällä olin muutaman päivän Hankkijalla päivittämässä asiakasrekisteriä. Soittelimme asiakkaille ja
muistutimme heitä palvelusta, joka kuului heille tietyn koneen kautta. Tässä hommassa sai harjoitella
myös ruotsin puhumista, sillä kaikki asiakkaat eivät puhuneet suomea.
Syksyllä pääsin mukaan päivittämään Peltosiemenen nettisivuja ja lajikeopasta. Siemenviljelijänä tämä oli
erityisen mieluista hommaa, vaikka en ollut ikinä aikaisemmin nettisivuja tehnytkään. Hyvillä ohjeilla
sekin homma sujui hienosti.
Tähkän kautta olen pystynyt myös laskuttaa yritystä omiin nimiini tehdyistä töistä, mikä on valttia keikkahommissa. Tähkässä
on mahtavaa porukkaa ja kaikki hommat ovat sujuneet mutkattomasti ja aina on saanut apua, kun sitä on tarvinnut!

Kielitaito hyötykäyttöön
Olen Gustav Nyholm, kolmannen vuoden maatalousekonomian opiskelija Inkoosta. Tein tammikuussa
kaverin kanssa käännöstyön Tähkälle. Kyseessä oli työkoneen suomenkielisen käyttöohjekirjan käännös
ruotsiksi, joka sopi hyvin minulle koska äidinkieleni on ruotsi.
On hienoa, että on olemassa tämmöinen mahdollisuus ja töiden valikoima on niin laaja. Keikkatöitä
sopii hyvin opiskelun ohessa ja saadaan sekä uutta kokemusta että lisärahaa opiskeluun. Kokemus oli
hyvä ja teen mielellään keikkatöitä tähkälle tulevaisuudessakin!
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Teksti: Eeva Linnainmaa
Kuvat: Riku Leppänen

piskeluiden alku on uuden opettelua, löytämistä ja omaksumista.
Vanhoista hyvistä perinteistä ei kuitenkaan saa luopua, ja varsinkin itsestään on
pidettävä hyvä huoli. Mikä olisikaan parempi tapa pitää huolta itsestään kuin
urheilu meidän opiskelijoiden perustamalla Monitoimitalolla?
Viikin Monitoimitalo, tutummin Monari,
sijaitsee kampuksen välittömässä läheisyydessä ja tarjoaa opiskelijahintaisia
kuntosalikortteja sekä kentän sisäliikuntaa varten. Monarin vakiovuoroilta löytyy
myös esimerkiksi joogaa ja pilatesta, joille voi ilmoittautua aina kurssien alkaessa.
Monari on rakennettu vuonna 1987, silloisten opiskelijoiden toimesta. Opiskelijoilta puuttui tuolloin yhteinen liikuntatila, ja esimerkiksi MMYL:n liikuntavuoroja
pidettiin milloin missäkin: pääasiassa
Malmilla ja Viikin koululla. Opiskelijat
löivät viisaat päänsä ja ahkerat kätensä
yhteen, ja kasvoi haave omasta liikuntatilasta. Vanhempi agronomi muistelee

projektia seuraavasti:
”Monarin eteen tehtiin paljon yhdessä:
raivattiin tonttia, haettiin sponsoreita ja
kerättiin rahaa. Rahaa tarvittiin tuollaisen talon rakentamiseen paljon, joten
sitä yritettiinkin saada monin keinoin.
Syksyllä keräsimme lahjoituksina viljaa,
jonka myimme, ja maatalousnäyttelyissä
myytiin makkaraa. Eihän sitä rahaa tuolla tavoin paljoa saanut, mutta tuntuu
että saimme tukea enemmän, kun
päättäjät ja poliitikot näkivät, että teimme asian eteen itse paljon. Monarin rakentaminen oli yhteinen ponnistus, jonka
valmistuminen lisäsi opiskelijoiden liikuntatoimintaa selvästi. Ja olihan se hauskaa ja opettavaista touhua.”

riä ja soutulaitteita. Toisella puolella on
panostettu enemmän levypainoharjoitteisiin, vaikkakin laitteita löytyy myös
sieltä. Tankoja on yhteensä neljä smithlaitteen lisäksi, joten suurempikin porukNykyään Monitoimitaloa käyttävät opis- ka mahtuu treenaamaan kerralla.
kelijoiden lisäksi myös läheinen ala-aste Monarilla järjestetään erilaisia pelivuoroja lukio, sekä eritaustaiset Viikin alueen ja, kuten esimerkiksi MMYL:n pelivuorot.
asukkaat, ikään ja lajiin katsomatta. Mo- Ohjelma vaihtelee vuoroittain, yleensä
narin yläosassa on nykyisin myös viih- lajeina ovat sähly, futsal, koripallo ja lentyisä aula, jossa voi seurata joko salin topallo. Vuorot ovat kaikille MMYL:n
pelejä, tai televisiosta kenties ylemmän alaisuudessa opiskeleville avoimia, ja ne
sarjan tapahtumia. Aulassa olevasta kah- järjestetään sunnuntaisin ja maanantaiviosta voi ostaa kahvia, pientä syötävää sin kello 21-22 ja tiistaisin 17-18.
Monarin omien ohjattujen vuorojen liKuntosali on vasta remontoitu ja koostuu säksi tiloissa voi hoitaa myös lihashuolkolmesta osasta. Toisella puolella on toa ammattihierojan ja saunojen avusteline oman kehon painolla tehtäviä rii- tuksella.
puntaharjoitteita varten, sekä laitteita
lihasvoimaa varten. Sieltä löytyvät myös Tule mukaan pelaamaan ja kuntoilejuoksumatot ja kahvakuulat, sekä tieten- maan!
kin boxi. Parvelle on sijoitettu kuntopyöja virvokkeita – alkoholilla tai ilman.
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Liity Sampsa-fuksit 2020 –Facebook-ryhmään



Hanki asunto ja hae asumistukea



Tilaa opiskelijakortti tai lataa/rekisteröidy Frank:iin



Hae opintotukea



Stalkkaa tuutorisi sekä tulevat opiskelukaverisi Facebookista ja Instagramista



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



Avaa skumppapullo



Juhli



Panikoi



Lue tämä lehti uudestaan



Rauhoitu



Älä unohda ilmoittautua läsnäolevaksi



Älä tutustu Helsinkiin etukäteen — se tekee eksymisestä jännittävämpää!



Saavu paikalle orientoivan viikon ensimmäisenä päivänä.

Toivottavasti olet yhtä innoissasi kuin me olemme! Odotamme sinua kirkkaanvihreissä, ihanissa Sampsahaalareissamme maanantaiaamuna ympäri kampusta. Olemme valmiit ottamaan sinut osaksi perhettä!

sampsa_ry

facebook.com/sampsary
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