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FUKSIVASTAAVAN
TERVEHDYS
Moikka fuksit!
Erittäin suuret onnittelut opiskelupaikasta, ja tervetuloa Viikkiin! Olette tehneet
erinomaisen valinnan, jota ette varmastikaan tule katumaan. Viime kevät oli varmasti
meille kaikille hieman erikoinen mutta nyt suuntaamme katseet kohti syksyä ja teidän
fuksivuotta! Minä olen Catarina, yksi teidän tuutoreistanne sekä VITA:n fuksivastaava.
Fuksivuotenne starttaa orientoivalla viikolla, joka tulee olemaan rankka, mutta 100 % sen
arvoinen. Pääsette tutustumaan opintoihin, kampukseen sekä tietysti toisiinne –
ohjelmaa tulee olemaan aamusta iltaan. Orientoivalla viikolla uutta tietoa tulee koko ajan,
mutta sitä ei kannata pelästyä, eikä kaikkea tarvitse muistaa heti. Meiltä tuutoreilta voi
aina tulla kysymään ne tyhmimmätkin kysymykset. Olemme täällä teitä varten!
Tämä fuksiopas on tehty opastamaan ja helpottamaan teidän
alkuhämmennystä. Ohjelmaa riittää orientoivan viikon jälkeenkin, ja kannustan olemaan
aktiivinen ja lähtemään kaikkeen mukaan! Suosittelen myös ainejärjestötoimintaan
osallistumista ja verkostoitumista – Viikissä se on todella helppoa. Opiskeluaika on lyhyt
osa elämästä, minkä vuoksi kannattaa olla täysillä mukana ja nauttia jokaisesta hetkestä.
Yliopisto tuo monia mahdollisuuksia, joita myöhemmin ei ole tarjolla. Olkaa rohkeita ja
heittäytykää! Opiskeluihin kannattaa myös panostaa mutta turhaa stressiä ei kannata
ottaa, jos jokin tuntuu vaikealta. Miettikää kaverin kanssa yhdessä, ja muistakaa, ettette
ole yksin.
Vielä kerran, sydämelliset onnittelut ja tervetuloa YET-fuksit. Me tuutorit odotamme teitä
innolla, ja teille on suunniteltu kaikkea kivaa ohjelmaa.
Nauttikaa kesästä ja nähdään orientoivalla viikolla!
VITA:n fuksivastaava,
Catarina Korpela
catarina.korpela@helsinki.fi
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CATAN VINKIT JA
TÄRPIT
Mikä on parasta Viikissä ja YET:ssä?
Viikissä parasta on kampuksen rentous ja se, että luonto on niin lähellä. YET on
tulevaisuuden ala, jonka osaajia tullaan tarvitsemaan aina. Tiivistettynä mielenkiintoisuus
ja rajattomat mahdollisuudet!

Mikä on opintosuuntasi ja lempparikurssisi?
Elintarvike- ja kuluttajaekonomia, ja aion tehdä elintarviketieteiden kandin.
Lempparikurssini on Kuluttajaekonomia!

Miten opiskelet ja selviydyt tenttiviikoista?
Opiskelen joko yksin kotona tai kirjastossa. Haastavilla kursseilla menoa helpottaa
kaverin kanssa opiskelu ja yhdessä mietiskely. Tenttiviikosta selviää hoitamalla asiat
mahdollisimman hyvin etukäteen, jolloin ei tarvitse päntätä edellisenä iltana hulluna.
Onneksi on myös olemassa uusintatentit, jos menee mönkään.

Mitkä ovat Viikin parhaat tapahtumat, ja miksi osallistua
tapahtumiin?
Lempparitapahtumani ovat PM-kisat, Glöggrundan-approt, Uniridersin alppireissu,
Pikkulaskiainen, Rukan reissu ja tietysti Wappu (rip wabu20)</3. Tapahtumia on laidasta
laitaan ja kokeilemalla selviää, mistä tapahtumista itse pitää. Tapahtumissa tutustuu
uusiin ihmisiin ja pääsee luomaan uusia kontakteja. Eri tapahtumat luovat myös kivan
vastapainon opiskelulle. Suosittelen myös osallistumaan Viikin ulkopuolisiin tapahtumiin!

Mihin ainejärjestötoimintaan olet lähtenyt mukaan ja miksi?
Olen VITA:n fuksivastaavana ja VEKE:n toisena tapahtumavastaavana. Mukaan lähdin
puhtaasti siitä syystä, että ainejärjestötoiminta kiinnosti ja haluan olla mukana
vaikuttamassa. Uusien ihmisten tapaaminen ja yhteisöllisyyden luominen kiinnostaa
paljon. Näiden lisäksi toimin myös mukana WiSki:ssä.

Mitä olet oppinut kantapään kautta, ja mitkä ovat viimeiset
vinkkisi uusille fukseille?
Matikankurssilla todella kannattaa tehdä laskarit... Älkää stressatko, olkaa avoimia ja
muistakaa pitää huolta itsestänne!

YET-FUKSIN
MUISTILISTA
-Ota opiskelupaikkasi vastaan Opintopolussa, ilmoittaudu
läsnäolevaksi Weboodissa ja muista maksaa HYYn
jäsenmaksu!

-Liity

YET-fuksit 2020 -ryhmään Facebookissa. Jos sinulla

ei ole Facebookia, ota yhteyttä
Catarina Korpelaan (catarina.korpela@helsinki.fi)

-Luo Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset.

-Lataa Frank-opiskelijakortti puhelimeesi, ja hae HSL:n
opiskelija-alennus.

-Tyhjennä kalenterisi orientaatioviikon ajaksi kaikesta:
ohjelmaa on varattu koko päiväksi (ja yöksi) yliopiston ja
tuutoreiden puolesta. Myös viikonloppu kannattaa
tyhjentää palautumista varten.

Orientoiva viikko alkaa ma 24.8.2020 klo 9.00 Viikin

-

kampuksella Metsätieteiden talossa (Latokartanonkaari 7),
sali 110, (ls B1).
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AINEJÄRJESTÖESITTELYT
Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden yhdistyksiä, jotka järjestävät erilaisia tapahtumia
jäsenilleen ja muille opiskelijoille. Koska YET-kandiohjelma muodostettiin useammasta
vanhasta koulutusohjelmasta, joiden alaisuudessa toimi jo ainejärjestöjä, rikastuttaa
opiskeluarkeamme nyt 3 aktiivista järjestöä: VITA, VEKE & VV. Lisätietoa
ainejärjestöistämme voit käydä kurkkaamassa kunkin kotisivuilta, Instagramista tai
Facebookista!

VITA – Viikin taloustieteilijät ry
VITA on kaikkien YET-opiskelijoiden kattoainejärjestö. Järjestön
tavoitteena on yhdistää kaikki ne maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan opiskelijat, jotka opiskelevat talouden eriopintosuuntia.
VITA järjestää paljon ohjelmaa pitkin lukuvuotta aina
mielenkiintoisista eksursioista railakkaisiin sitseihin ja bileisiin. Me
YET-opiskelijat käytämme VITA:n tummansinisiä haalareita
Facebook: Viikin taloustieteilijät – IG: vitaryofficial – Snapchat:
vitaryofficial – Kotisivut: https://www.vitary.fi/

VEKE – Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry
VEKE edustaa elintarvike- ja kuluttajaekonomian opintosuunnan
opiskelijoita. Tunnettu varsinkin erinomaisesta sitsiruoastaan. Ennen
vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat käyttävät elintarviketieteilijöiden
turkooseita haalareita.
Facebook: Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry – IG: vekeviikki

Vuorovaikeutus – Ympäristöekonomistit ry
Vuorovaikutus eli tutummin VV, toimii ympäristö- ja
luonnonvaraekonomian opiskelijoiden ainejärjestönä. Tunnettu
vuorovuosittain järjestettävistä kotimaan- ja ulkomaan ekskursioista!
Ennen vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat tunnistat
ympäristötieteilijöiden tummanvihreistä haalareista.
Facebook: Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry – IG:
Vuorovaikeutus – Kotisivut: https://vuorovaikeutusry.wordpress.com/

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Hyvä YET-fuksi ja tuleva vitalainen,
Onnittelut ansaitusta opiskelupaikasta. Olet tehnyt viisaan ja kauaskantoisen valinnan.
Talouden ympärillä leijuu nyt suurempia kysymysmerkkejä kuin koskaan aikaisemmin, ja
monella alalla työllisyysnäkymät ovat heikot. Voit kuitenkin olla turvallisin mielin.
Ympäristö- ja elintarvikesektori kaipaavat kestävän talouden ammattilaisia nyt ja
tulevaisuudessa. Tervetuloa soveltavan taloustieteen osaajien joukkoon!
Olet nyt uuden elämänjakson edessä, mutta et ole kuitenkaan opintojen
alkaessa yksin. Tukenasi ovat opettajat, koulutussuunnittelijat, tuutorit, ainejärjestöt sekä
ennen kaikkea lukuisat uudet ystäväsi ja opiskelutoverisi. Ole siis luottavaisin mielin ja
nauti matkasta!
Viiikin Taloustieteilijät ry eli tuttavallisemmin VITA on YET-kandiohjelman
opiskelijoiden kattoainejärjestö. Teemme työtä kaikkien taloustieteistä kiinnostuneiden
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden eduksi. Mahdollistamme,
tarjoamme, edustamme, pidämme puolia, vaikutamme ja joskus myös laskutamme, jotta
saisimme opiskelijaa ja työelämää palvelevaa opetusta, riemukasta vastapainoa
tenttikirjoille sekä entistä kapeamman kuilun opintojen ja työelämän välille.
VITA on perustettu vuonna 2009, ja olemme tiedekuntamme suurista
ainejärjestöistä nuorin. Meiltä löytyy omat perinteemme, mutta sen sijaan, että
juurtuisimme vanhoihin kaavoihin, meille on tärkeää etsiä jatkuvasti uusia
mahdollisuuksia sekä yhteistyökuvioita ja tarttua niihin ennakkoluulottamasti. Tämä
syksy tulee olemaan Viikissä hyvin tapahtumarikas, kun monet menneen kevään
tapahtumista on siirretty syksyyn. Opiskelut lähtevät vauhdikkaasti käyntiin
orientaatioviikosta, ja syyslukukausi tulee huipentumaan marraskuussa järjestettävään
VITA:n 11-vuotissynttäriviikonloppuun!
Edessäsi on opiskelun, ystävien, hauskanpidon ja loputtomien mahdollisuuksien
täyttämä ajanjakso. Mahdollisuuksiin on kuitenkin itse tartuttava. Jokainen teistä
fukseista on tervetullut mukaan järjestömme toimintaan. Nyt on aika heittäytyä
opiskelijaelämän vietäväksi!
Kesäisin terveisin,
Jaakko Jämsä, VITA:n puheenjohtaja
& koko VITA:n hallitus
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YMPÄRISTÖ- JA
ELINTARVIKETALOUS
–

KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ YHTEISKUNTAA

Olet varmasti tutustunut jo hakiessasi ympäristö- ja elintarviketalouden opintoihin,
tulevaisuudennäkymiin ja uramahdollisuuksiin. Kokosimme vielä tärkeimmän
informaation liittyen alan opintoihin.
MITÄ?
Ympäristö- ja elintarviketalous on vuonna 2017 käynnistetty tutkinto-ohjelma, joka
yhdistää aiemmin erilliset tutkinnot ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta, elintarvikeekonomiasta, kuluttajaekonomiasta ja markkinoinnista yhteen. YET:ssä opiskellaan
soveltavaa taloustiedettä – erään professorimme sanoin: “Jatketaan siitä mihin
keskustakampuksen perinteinen taloustiede jää”. Kun opinnot ovat paketissa,
valmistumme ympäristö-, luonnonvara-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin
erikoistuneiksi ekonomisteiksi.
MISSÄ?
Ympäristö- ja elintarviketaloutta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa, joka
Suomen parhaana yliopistonakin tunnetaan. Tarkemmin vietämme viikkomme Viikin
kampuksella maalaisidyllin ympäröimänä, mutta silti vain kivenheiton päässä keskustan
hälinästä.
MIKSI?
Aikamme haastavimpien globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan osaajia, jotka
kykenevät yhdistämään taloudellisen näkökulman kestävään ruoantuotantoon,
ympäristöön ja kulutukseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Alamme
ammattilaisia tarvitaan työelämässä yhä enemmän: työllisyysnäkymät ovat kohdallamme
siis varsin valoisat. Opintotarjonta Helsingin yliopistossa ja Viikissä on monialaista, ja siksi
omannäköisen tutkinnon muodostaminen on meillä helppoa.
TYÖELÄMÄ?
Kuten sanottu, työllisyysnäkymämme ovat valoisat. Opintomme antavat valmiudet niin
akateemista kuin käytännöllisempää uraa ajatellen. Meiltä valmistuneet työskentelevät
muun muassa ympäristö-, luonnonvara- ja maatalousalan valmistelutehtävissä julkisella
sektorilla, ympäristöjohtamisen ja -asiantuntijatehtävien parissa, vähittäiskaupan ja
elintarviketeollisuuden asiantuntijatehtävissä, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä,
tutkimusorganisaatioissa, konsulttiyrityksissä sekä yrittäjinä. Mahdollisuuksia on
mielettömästi. Agronomiliitto toimii pääasiassa meiltä valmistuneiden ammattiliittona.

Mitä Mä Viikis??
Mist löydän muruu rinnan alle?
Metsätalon sisältä voit löytää Viikin Gourmét-ravintolan Ladonlukon (tuttujen kesken myös
Ladis).
Apetta tarjoilee myös Viikin todellinen hedelmä, opiskelijaravintola Viikuna EE-talossa.
Näitä hedelmiä ei kannata missata! ;)
Siltikin, Biokeskus sen tiesi: tie opiskelijan sydämeen käy omaperäisesti nimetyn
opiskelijaravintola Biokeskuksen kautta!
Jos panininälkä tai uuniperunahimo käyvät vastustamattomiksi – ei hätää – nälkää
helpottaa Infokeskuksessa sijaitseva Korona-ravintola. (Näitä herkkuja päästään
maistamaan taas reilu vuoden päästä Infokeskuksen ollessa remontissa)

Kauhee jano??
UniCafe: opiskelijakortilla sumppia mukaan luennolle. Kahvipassilla joka 10. kahvi
ilmaiseksi.
Viikin Prisma palvelee klo 7–23 aivan kampuksen kyljessä! Tämä ruokajättiläinen tarjoilee
juomia aina pillimehuista ja limppareista huurteisiin.
Jos mielesi tekevi vahvempaa, Prisman kyljestä löytyy myös Viikin Alko, joka jeesaa
viinihimon yllättäessä.

Mist pääsen tanssilattialle bailaa?
Kannattaa ottaa ainejärjestöjen Facebook-sivut seurantaan! Bileistä ja muista tapahtumista
kuulee parhaiten ainejärjestöjen puolelta. Myös tuutorit jakavat kokemisen arvoisten
tapahtumien linkkejä fuksiryhmissä.
Kide.app. Lupaamme, et kadu sovelluksen lataamista!
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TUUTORIESITTELYT

© Juulia Jämsä
Me 13 YET-tuutoria olemme täällä teitä varten:
vedä hihasta opintoihin tai elämään yleensä
liittyvissä asioissa!

Kaarlo
Kaarlo on kaksoiselämää Viikin
ja Otaniemen välillä elävä
musikaalinen taiteilijasielu.
Tämä kiharapää on aina
menossa mukana, mutta
kampuksella varsin harvinainen
näky.

Catarina
Cata on hymyilevä monitaituri,
jonka seurassa saattaa kokea
kaikkea maan ja taivaan väliltä.
Toimelias tyttö, joka on aina pilke
silmäkulmassa mukana menossa
niin järjestörintamalla kuin
tapahtumissa.
Och samma på svenska!

Linnea

Mauri

Linnea on valloittava
ilopilleri, joka piristää
varmasti synkintäkin
tenttiviikkoa hauskoilla
heitoillaan. Jos luentosalissa
kuulee raivokasta
kirjoittamisen ääntä, se on
todennäköisesti Linnea.

Mauri on purjehtiva hurmuri
Keski-Euroopan tyyliin.
Jumalanpelkoa herättävä komeus
on kuitenkin vain puolet tarinasta,
sillä tällaisia herrasmiehiä näkee
vain elokuvissa.

Eetu
Eetun tunnistaa punaisesta
piposta. Saat takuulla tämän
huumorimiehen kanssa
hyvän keskustelun aikaiseksi
– oli kyse jääkiekosta tai
Popedan historiasta.

Vilma

Wilma
Helposti lähestyttävä Wilma
on kova bilettämään. Tämä
sitkeä mimmi hoitaa
työhaastattelun kahden
tunnin unilla ja pahassa
darrassa (sai myös paikan) tai
korottaa hylätyt tentit vitosiksi
niin päättäessään.

Enni

Vilma on fiksu tyttö, joka taitaa
Enni on pieni ja höpsö neiti
vaikeimmatkin matemaattiset
Tammelasta, jostain Forssan
käyrät. Luentosalin penkkien
kupeesta. Oman alan kokemusta
lisäksi Vilman voi myös bongata löytyy suoraan makkaratehtaalta.
fiilistelemästä jatkoilla Pikku G:n Aina täysillä mukana menossa.
keikkaa tai tanssilattialta.

Iina

Katariina
Älä anna tunnollisen
olemuksen hämätä: Vaikka
Katariina ahkeroi
tapahtumavastaavana
aamusta iltaan, heittäytyy
hän yön pikkutunteina
täysillä bileiden huumaan!
Kata on aina On Point ja
kaikkien kaveri.

Eero

Jos kuulet kampuksen käytävillä Eero on rento ja reilu kaveri, joka
savonmurretta, se on
tulee tapahtumiin vaikka parhaat
todennäköisesti Iina! Iina on
kaverit jättäisivätkin tulematta.
aurinkoinen ja säteilevä
Salihirmu, jonka bileiltaa ei voi
persoona, jonka nauru tarttuu
edes katkennut ristiside pilata.
varmasti.
Yön pikkutunteina saatat nähdä
muutaman tanssiaskeleen.

Juhani

Vera

Juhani on rennonletkeä
vaalea viikinki, jonka
elämänasenne on “life is
easy”. Matikka luonnistuu,
eli ei kun tukiopetusta
pyytämään!

Vera on Viikin oma
masterchef, joka voi
tilanteen tullen myös toimia
terapeuttina. Kysy mitä vaan
elämään tai kouluun
liittyvistä asioista - Vera
auttaa kyllä!

A, B, C, D, E,
FUKSIAAKKOSET

Viikin kartta

1.Infokeskus Korona, 2.Think Company Viikki, 3.Biokeskus, 4.A-talo
5.EE-talo, 6.Latokylä, 7.Monitoimitalo eli Monari

A

C

Approt ovat opiskelijatapahtuma, jossa
baarikierroksella suorituskartta täytetään
leimoilla, joiden perusteella saa
suoritusmerkin. Approt ovat oivia
tilaisuuksia kerryttää haalarimerkkisaldoa
lahkeissa!

C-grundilla menojalka ei hyydy, vaan
bileet vain paranevat illan edetessä.
Kerrostalon kellari, joka taipuu moneksi.
Vahva suositus – kuuluu viikkiläiseen
opiskelijakulttuuriperinteeseen. (Jakaa
myös mielipiteitä puolesta ja vastaan.)

B

D

Biokeskus alias rakennus sekä
opiskelijaravintola Viikissä.

Darra: mahdollinen seuraus hyvistä
opiskelijabileistä. ;)

E
EE-talossa tulevat tutuksi Viikunan
herkut ja elintarviketieteilijät!

F
Fuksi, ekan vuoden opiskelija, Sinä.
Voidaan löytää harhailemasta
kampusalueelta eksyneenä
fuksikavereidensa kanssa tai baarin
tanssilattialta.

G
Gradu eli Pro gradu tutkielma on
maisterivaiheen lopputyö.

H
Haalarit ovat opiskelijan univormu,
joita tulee kohdella kunnioituksella –
edustat niissä opiskelualaasi.
Kirjoittamaton sääntö kertoo, että
haalareita ei saa pestä niiden
likaantuessa.

I
Ilmoittautuminen kursseille ja
tentteihin tapahtuu Weboodissa.
Etenkin tenttihin kannattaa muistaa
ilmoittautua viimeistään 10 päivää
ennen!

J
Jäsenmaksu. Muista maksaa HYYn
jäsenmaksu lukuvuoden alussa.

K
Korona: Nimestään huolimatta kyseessä
ei ole virus, vaan remontissa olevan
Infokeskuksen toinen nimi. (Täällä
sijaitsee osa luentosaleista,
kampuskirjasto sekä opiskelijaravintola).
Se pyöreä sininen talo.

L
Latokylä on Viikissä sijaitseva
ylioppilaskylä, joka tarjoaa
opiskelijakukkarolle sopivia
asumismahdollisuuksia opiskelijoille.
Täällä sijaitsee myös aiemmin mainittu
C-grundi!

M
Monitoimitalo eli Monari sijaitsee
Latokartanossa kampuksen kupeessa.
Monarista löytyy opiskelijakukkarolle
sopiva salihinnasto sekä
sisäpelikenttä, jossa MMYL järjestää
tiedekuntamme opiskelijoille
palloiluvuoroja pari kertaa viikossa.

N
Nopat (kts. kirjain O).

O
Opintopisteet alias nopat
kilahtavat ansaitusti Weboodiin
kurssin suorituksen jälkeen.
Hurraa! Suositeltu määrä on noin
60 op/lukuvuosi, eli noin 15
op/periodi. Opintoja voi ja
kannattaa tehdä kuitenkin oman
jaksamisen mukaan. :)

P

T

PM-kisat ovat noin viikon mittaiset
pohjoismaiden väliset mestaruuskisat.
Lajeja on laidasta laitaan, ja mukaan Viikin
joukkueeseen voi lähteä kuka vaan, ilman
kokemustakin lajista. Tänä vuonna
kisataan Tanskassa!

Tentti eli kurssin päättävä kirjallinen
kuulustelu, jossa osaamistasi mitataan
kurssin asioista. Tentin voi yleensä tehdä
kolme kertaa – älä unohda ilmoittautua
uusintaan!

R

U

Reippaus: Tällä saat kaiken ilon irti
opiskeluvuosistasi! Lähde mukaan
erilaisiin tapahtumiin ja uskalla ottaa
kursseja myös muista tiedekunnista!

UniCafet ovat edullista opiskelijaruokaa
tarjoavia ravintoloita, joita on sijoitettu
pitkin kampusalueita. “kakskuuskyt!!”

S

V

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla!
Käsityksesi pöytäjuhlista tulevat
muuttumaan iäksi, sillä mitä kylmempää
ruokaa, sen paremmat sitsit! Ps. muista
saapua ajoissa paikalle.

Vappu – tuo opiskeluvuoden
päätapahtuma, joka päättää lukuvuoden.
Vapun juhlinta ajoittuu pitkin vappuviikkoa
tuoden mukaan monenlaista hauskaa ja
unohtumatonta tapahtumaa. Vappua et
halua missata… ;)

W
Wabu ei lopu!

FUKSIHOROSKOOPPI
Oinas 21.3.-20.4
Fuksivuotesi kääntää elämäsi päälaelleen, ja
lopputulos on vain asenteestasi kiinni. Tartu
rohkeasti uusiin haasteisiin
ainejärjestötoiminnan parissa – saatat
tutustua ihmiseen, jota kiität myöhemmin.
Vinkki: Muista välillä irrotella!
Härkä 21.4-20.5
Keskityt täysillä opintoihisi, ja se näkyy
arvosanoissasi. Muista tasapainottaa arkeasi
osallistumalla myös opiskelijarientoihin.
Joululomalla on syytä ladata akkuja, sillä
luvassa on hullunkurinen kevät!
Vinkki: Muista laimentaa mehusi lounaalla!
Kaksonen 21.5.-21.6
Fuksisyksynä tähdet ovat kohdallaan ja
opintosi rullaavat tasaisen varmasti. Jos
myötätuulet puhaltavat vielä
pikkujoulukauden alettua, sydämesi saattaa
sulattaa sampsalainen. Vappuna joudut
vaikean valinnan eteen.
Vinkki: Antaudu tunteiden vietäväksi!
Rapu 22.6-22.7
Kolmannessa periodissa on ravun aika
loistaa! Ylität itsesi tenttiviikolla ja sitkeä
kesätyönhakusi tuottaa tulosta. Rukalle
lähteville ravuille on luvassa roppakaupalla
unohtumattomia kokemuksia.
Vinkki: Pese käsiä niin pysyt terveenä!
Leijona 23.7-22.8
Tutustut heti orientaatioviikon ensimmäisinä
päivinä tuleviin sydänystäviisi – pidä heistä
kiinni. Huomaat pian lähentyneesi liiaksi
erään kanssa, ja niin tahdonvoimasi kuin
oikeudentajusi joutuvat koetukselle
fuksiristeilyllä.
Vinkki: Muista, että ystävät ovat tukenasi!
Neitsyt 23.8-22-9
Yllätät itsesi ja tartut fuksivuonna rohkeasti
uusiin haasteisiin. Rohkeutesi myötä löydät
elämääsi ihmisiä, joiden kanssa
opiskelijaelämän jakaminen on takuulla
hulvatonta. Vapun tienoilla eräs
pitkäaikainen haaveesi saattaa käydä
toteen...
Vinkki: Muista ilmoittautua tentteihin!

Vaaka 23.9-23-10
Fuksivuotesi alkaa rauhallisissa merkeissä,
mutta tyyrpuurissa näkyy tummia pilviä.
Yllättävä elämänmuutos koettelee hermojasi
toisen periodin taitteessa. Pidä pää kylmänä,
myötätuuli puhaltaa jälleen keväämmällä
tuoden elämääsi erään tärkeän ihmisen.
Vinkki: Luentojen streamit voi katsoa myös
kotisohvalla!
Skorpioni 24.10-22.11
Fuksivuoden alkaessa huomaat tehneesi
valinnan, josta saat kaipaamaasi energiaa
alkavaan syksyyn. Vuosijuhlilla sinusta
kuoriutuu todellinen sarjahurmaaja – ole
kuitenkin varovainen, sillä eräällä on oikeita
tunteita pelissä.
Vinkki: Hanki vujukuteet ajoissa!
Jousimies 23.11-22.12
Fuksivuotesi on yhtä säkenöntiä! Keskiarvosi
ei hivo täydellisyyttä, mutta se ei menoasi
hidasta. Fuksisitseillä sinua lähestytään
yllättävältä taholta – älä heitä tilaisuutta
hukkaan!
Vinkki: Älä lähde sitsaamaan tyhjällä vatsalla!
Kauris 23.12-21.1
Huolehdit järjestelmällisesti opintojesi
edistymisestä heti ensimmäisestä luennoista
lähtien. Fuksiristeilyn tullen kannattaa
kuitenkin löysätä tahtia ja antautua laineiden
vietäväksi – saatat löytää tanssilattialta
yllättävän hyttiseuralaisen.
Vinkki: Osta hyttiin aamupalaa!
Vesimies 21.1-19.2
Sinusta kuoriutuu fuksivuoden alkaessa
todellinen bilehile! Löydät itsesi jo
orientaatioviikolla jatkoilta entuudestaan
tuntemattomassa seurassa –
verkostoitumista parhaimmillaan. Vauhtisi ei
ota hidastuakseen edes vapun viimeisinä
päivinä.
Vinkki: Kun teet Moodle-tentit kaverin kanssa,
pääset todennäköisemmin läpi!
Kalat 20.2-20.3
Syksyn iltojen pimentyessä huomaat olevasi
epävarma opintosuunnan valinnasta. Luota
intuitioosi – molemmat vaihtoehdot ovat
varmasti hyviä. Neljäs periodi tulee olemaan
helpotuksen ja onnellisuuden aikaa.
Vinkki: Haalarimerkkien ompelu voi olla
rentouttavaa!

FUKSITESTI
Minkälainen opiskelija olet?

1. Oletko urheilullinen tai harrastatko liikuntaa aktiivisesti?
a) Päivittäin!
b) Pari kertaa viikossa
c) Kyllä jos ehdin muilta kiireiltä
d) Baarin tanssilattialla jos jossakin

2. Ystäväsi pyytää sinua mukaansa grundibileisiin, mutta
seuraavana aamuna on elintarvikemarkkinoinnin tentti. Mitä
vastaat?
a) Käyn ensin treenaamassa ja suuntaan sieltä suoraan katsomaan mikä
meno. Seuraavana aamuna olen pirteänä kirjoittamassa tenttiä. Muutama
juoma bileissä ei hidasta menoa aamulla.
b) Olisi mukava lähteä, joten käymme piipahtamassa, mutta lähdemme
ajoissa kotiin, jotta jaksan tehdä tentin aamulla.
c) En halua lähteä bilettämään tenttiä edeltävänä iltana. Kun tentti on
suoritettu, on aikaa vapaa-ajalle!
d) Onko tuo edes kysymys? Totta kai lähden, tätä varten on uusintatentit!

3. Tulevaisuuden työelämässä minulle on tärkeintä, että...
a) Työyhteisössä on hyvä meno ja paljon yhteisiä työporukan aktiviteetteja!
b) Työ on tyydyttävää ja saamani palkka riittää menojen kustantamiseen.
c) Osaamistani arvostetaan ja voin muuttaa maailmaa kohti kestävämpää
suuntaa.
d) Töissä on kivaa ja pikkujouluperinteet kohdillaan!

4. Et pääse tentistä läpi, miten reagoit?
a) Tärkeämpää tällä kertaa oli voittaa toinen ainejärjestö eilisessä
urheiluottelussa. Uusintatenttiä kohti!
b) Harmittaa, mutta onneksi on uusintatentti.
c) En voi ymmärtää miten näin kävi. Laitan proffalle viestiä ja tiedustelen,
mikäli arvioinnissa olisi käynyt jokin virhe.
d) Olisi ollut ihme mikäli olisin päässyt läpi. Kirjoitin tentin samoilla silmillä
eilisten bileiden jälkeen.

jatkuu seuraavalla sivulla

5. Millainen on suhteesi järjestötoimintaan?
a) Järjestöhistoriani ei ehkä ole ollut kovin moninainen, mutta kiinnostusta
järjestötoimintaa kohtaan löytyy. Erityisesti erilaisten sporttitapahtumien
järjestäminen voisi olla hauskaa!
b) En ole ollut juurikaan mukana järjestötoiminnassa, enkä usko, että se on
välttämättä oma juttuni.
c) Olen kokenut järjestöaktiivi! Pöytäkirjojen tarkistaminen on minulle tuttua
puuhaa, ja tapahtumien organisointi luonnistuu nopeasti! Aion merkitä
ainejärjestöjen syyskokoukset kalenteriini heti, kun ne ilmoitetaan.
d) Olen kuullut, että ainejärjestötoiminnan kautta pääsee mukaan
suunnittelemaan bileitä – Mikä sen parempaa!

6. Mieluisin tapahtuma johon osallistun...
a) Hauskat olympialaiset ja ainejärjestöjen väliset urheiluottelut.
b) Sitsit kuulostavat hauskoilta.
c) Kampuksella järjestettävä työelämätapahtuma jossa eri alan toimijat ovat
esittelemässä toimintaansa.
d) Aion osallistua jokaisille sitseille ja bileisiin, joihin törmään!

7. Kurssilla kootaan portfolio, jonka saa tehdä yksin tai ryhmässä.
Miten toimit?
a) Yhdessä on aina mukavampi tehdä hommia! Yritän päästä ryhmään, jossa
on tunnollisia ja ahkeria tyyppejä, sillä itse en välttämättä ehdi muiden
kiireiden keskellä uhrata aikaa työskentelylle enemmän kuin on
välttämätöntä.
b) Suoritustavalla ei ole minulle suurta merkitystä: osaan työskennellä sekä
yksin että ryhmässä. Eräs kurssikaverini pyytää minut ryhmäänsä, joten
suostun.
c) Haluan varmistua hyvästä arvosanasta, joten päätän tehdä portfolion
yksin. Niin vastuu menestyksestä on vain omilla harteillani.
d) Itsenäinen työskentely ei kuulu vahvuuksiini. Etsinkin heti käsiini ihmisiä,
joiden kanssa uskon ryhmätyöskentelyn olevan hauskinta.
tulokset seuraavalla sivulla

Tulokset...
Eniten a-vastauksia: PM-kisahirmu
Olet Viikin Taloustieteilijöiden nouseva urheilijalupaus! Sisukkuutesi ansiosta
ainejärjestömme tulee vielä niittämään mainetta niin Viikin kuin Pohjoismaiden
urheilupiireissä. Osaat kuitenkin ottaa myös rennosti ja vaihtaa tarpeen tullen
janojuomasi väkevämpään. Muista välillä myös venytellä!
Vinkki: osallistu PM-kisoihin ja kampuksella järjestettäviin urheiluskaboihin! MMYL
järjestää myös Viikin Monitoimitalolla urheiluvuoroja muutaman kerran viikossa joihin
pääset veloituksetta osallistumaan. UniSportin jäsenyys on myös vain noin 12 €/kk ja sillä
pääsee käsiksi kaikkiin UniSportin palveluihin – ryhmäliikuntaa, kuntosaleja ja
pallovuoroja!
Eniten b-vastauksia: Perusfuksi
Edustat kaikin tavoin ihan tavallista opiskelijaa! Ei hätää – se ei ole lainkaan huono asia.
Sinulta luonnistuu niin opiskelu kuin hauskanpito, ja osaat pitää arkesi balanssissa. Olet
pidetty tyyppi, ja löydät varmasti paikkasi niin yliopistolla kuin opiskelijayhteisössä. Nauti
yliopistoajasta!
Vinkki: Uskalla kokeilla eri sitsejä ja tapahtumia ja löytää omat suosikkisi! Eri
ainejärjestöissä riittää myös paljon eri hommia, ja kannattaa käydä kuuntelemassa mitä
eri järjestöillä on tarjottavana.
Eniten c-vastauksia: Lukutoukka
Olet tenttisalien kuningatar/kuningas! Opiskelumotivaatiosi on kahdehdittavaa ja
intohimosi opiskeluun näkyy myös tuloksissasi! On sanomattakin selvää, että sinusta
kuullaan vielä. Muista välillä myös rentoutua!
Vinkki: Muista opiskeluiden ohella huolehtia itsestäsi ja rentoutua välillä! Eri tapahtumat
luovat hyvän tasapainon opiskeluiden ohelle ja kaikilla ainejärjestöillä on laidasta laitaan
tapahtumia – löydät varmasti mielenkiintoista puuhaa!
Eniten d-vastauksia: Bilehile
Olet todellinen bilehile! Opiskelijaelämäsi on kirjaimellisesti yhtä juhlaa. Elämänasenteesi
on ihailtavaa ja suhtautumisesi opiskeluaikaan vertaansa vailla. Muista pitää huoli
riittävästä nesteytyksestä!
Vinkki: Lataa kide.app ja seuraa kaikkia kiinnostavia järjestöjä somessa! Kaikki tapahtumat
julkaistaan aina etukäteen ja näin pääset käsiksi kaikkiin sinua kiinnostaviin tapahtumiin
ja varmistat paikkasi ajoissa. Uskalla myös lähteä kampuksen ulkopuolisten järjestöjen
tapahtumiin!

