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FUKSIVASTAAVAN
TERVEISET
Moikka fuksit!
Onnittelut opiskelupaikasta metsällä ja tervetuloa tähän upeaan yhteisöön, olette tehneet
loistavan päätöksen!
Orientaatioviikko lähenee jo kovaa vauhtia ja ainakin me tuutorit olemme todella
innoissamme – toivottavasti tekin! Odotellessanne on kuitenkin hyvä tutustua muutamiin
opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviin asioihin, joita tähän oppaaseen olen koonnut.
Fuksioppaan sisällöstä tulette kuulemaan vielä moneen otteeseen, joten ei tarvitse ottaa
stressiä kaiken muistamisesta. Minä olen Veera ja toimin MYO:n fuksivastaavana sekä
yhtenä tuutoreistanne.
Orientaatioviikolla (30.8.-3.9.) pääsette tutustumaan kampukseen, metsätieteiden
opiskeluun sekä tietysti toisiinne. Tuutorit ovat joka askeleella mukana auttamassa ja
tyhmiä kysymyksiä ei tunnetakkaan – kysyä kannattaa siis aina! Viikon aikana uutta asiaa
tulee paljon ja ohjelmaa on aamusta iltaan (/yöhön), joten suosittelen ehdottomasti
kalenterin tyhjentämistä muusta ohjelmasta koko viikon ajalta. Viikonlopun pieni lepo
ennen varsinaisten opintojen alkamista tulee todennäköisesti monelle tarpeeseen.
Valitettavasti korona vaikuttaa teidänkin opintojenne alkuun. Toivottavasti pääsemme
näkemään
varmasti

toisemme
ole

pulaa!

ihan

livenäkin,

Orientoivan

mutta
viikon

olipa

tilanne

ohjelma

ja

mikä

hyvänsä,

toteutus

sekä

ohjelmasta

ei

lähiopetuksen

mahdollisuus tarkentuvat vielä kesän aikana ja pyrimme tiedottamaan niistä heti kuin
mahdollista. Suosittelen ehdottomasti osallistumaan kaikkiin tapahtumiin; päivien aikana
tulee tärkeää tietoa paljon ja illan tapahtumat ovat ehkäpä se helpoin keino tutustua
uusiin

opiskelukavereihin.

Kannattaa

rohkeasti

lähteä

myös

mukaan

järjestö- ja kerhotoimintaan jo fuksivuoden aikana; ne ovat loistavia

kaikenlaiseen

mahdollisuuksia

verkostoitua ja tutustua myös vanhempiin opiskelijoihin.
Onnittelut vielä kerran! Lähdetään yhdessä rennolla ja avoimella meiningillä luomaan
upea aloitus teidän matkallenne metsällä!

Veera Korsimo, K-113
MYO:n fuksivastaava 2021
veera.korsimo@helsinki.fi
0443396176

PUHEENJOHTAJAN
TERVEISET

Hei kaikki uudet fuksit,

ja tervetuloa metsälle! Ensimmäiseksi haluan onnitella teitä opiskelupaikasta, jonka
olette

vastaanottaneet.

oppilaitoksesta

tai

jo

Huolimatta

useamman

siitä,

mutkan

tuletteko
kautta

suoraan

toisen

opiskelemaan

Viikkiin,

asteen
olette

tehneet loistavan valinnan. Metsätieteiden opiskelu on päivä päivältä tärkeämpää
ja kiinnostavampaa, sillä tutkimus ja keskustelu tällä saralla ei ole loppumassa ihan
hetkeen.

Tulevaisuuden

osaajille

on

kysyntää,

ja

sitä

tarvetta

olette

te

tulleet

paikkaamaan.
Jos minulta kysytään, meillä on erinomaisen alan lisäksi Viikissä myös
erinomainen

ainejärjestö,

jäsenilleen

tapahtumia,

Metsäylioppilaat
vapaa-ajan

verkostoitumismahdollisuuksia.

Jäseneksi

ry,

jonka

tehtävänä

ohjelmaa,

tukea

liittyminen

on

tarjota

opintoihin

kannattaa,

sillä

ja
jo

ensimmäisenä opiskelusyksynänne 2021 pyrimme järjestämään aktiivista toimintaa,
koronatilanteen rajoissa toki. Vanhempiin opiskelijoihin tutustuminen on tärkeää, ja
suosittelenkin

tutustumaan

tuleviin

työkavereihinne

jo

opiskeluaikana

erilaisissa

tapahtumissa!
Älkää kuitenkaan huolehtiko liikaa verkostoitumisesta tai opinnoista, sillä
opiskeluajan

kuuluu

olla

myös

hauskaa!

Ensimmäinen

vuosi

metsätieteiden

opiskelijoilla on oikeastaan jo valmiiksi suunniteltu, jotta Hyden kenttäkurssi ja sitä
varten

pakolliset

kurssit

tulevat

suoritettua.

Tuutorit

ja

me

ainejärjestön

hallituksessa olemme myös tukena koko opintojenne ajan, joten ottakaa rohkeasti
yhteyttä pienenkin asian mietityttäessä.

Syksyllä nähdään!

Vilma Toivonen, k-111
Metsäylioppilaat ry:n puheenjohtaja 2021
vilma.toivonen@helsinki.fi

Kulotus, Hyde 2019

A-talo:
Monet luentosalit
Ladonlukon välissä

SANASTO
ovat

täällä,

kertsin

ja

Approt:
Opiskelijatapahtuma, jossa yleensä kierretään
baareja ja kerätään leimoja
Akateeminen vartti:
Luennot alkavat 15 min yli tasan. Helpottaa
luennoille ehtimistä kummasti
Examinarium:
Eli tenttiakvaario, jossa voi suorittaa
tenttejä tietokoneella, valvotussa tilassa.

joitain

Excursio:
Kerhot järjestävät kotimaan ja ulkomaan retkiä
esim. metsäalan yrityksiin
Forsti:
Eli sinä! Metsätieteen opiskelija, metsäylioppilas,
metsäläinen...
Grundi:
Tai C-grundi, jossa järjestetään bileitä ja sitsejä
Viikissä
HOAS:
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö,tarjoaa
opiskelijahintaisia asuntoja
HT:
Hirvi- ja taimijuhlat, vuoden kohokohta!
HY:
Helsingin yliopisto
Hyde eli Hyytiälä:
Helsingin yliopiston metsäasema Juupajoella, tulee
kaikille tutuksi syksyllä
HYY:
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Infokeskus:
Sininen rakennus Viikin kampuksella; luentosaleja,
kirjasto ja Korona- UniCafe (ei liity epidemiaan)
Kasvitentti:
Pakollinen suorittaa ennen kesän Hyytiälää, älä
unohda! Saat lisätietoa myöhemmin opinnoissasi
Kertsi:
Metsäläisten valtaama kerhohuone kampuksella
metsätieteiden talolla
Kesäjuhlat:
Juhannuksen jälkeen monet metsänhoitajat
kokoontuvat Hydeen viikonlopuksi. Fuksikurssi siis
järjestää kesäjuhlat kenttäkurssin aikana

Klubi:
Silvicalla kaikkien yhteinen olohuone,
usein myös yhteiset etkot ennen bileitä
Ladonlukko:
Opiskelijahintainen ravintola kertsin läheisyydessä
Loimu:
Luonnon-,
ympäristöja
metsätieteilijöiden ammattiliitto
Marvi:
Kurssi metsän arvioinnista. Tulee tutuksi keväällä...
Metsäkliimaksi:
Metsäläisten kakkosjuhla, vuosijuhlan vastine
MMYL:
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto,
järjestää toimintaa
Monari:
Monitoimitalo Latokartanossa. MMYL järjestää
täällä urheiluvuoroja (esim. sählyä) pari kertaa
viikossa ja monarilta löytyy myös kuntosali
MYO:
Metsäylioppilaat ry
Noppa:
Opintopiste, kartuta näitä, jos toivot valmistuvasi
Osakunnat:
HY:n poikkitieteellisiä järjestöjä, kannattaa
liittyä maakuntarajoista huolimatta
Sampsa:
Maatalouspuolen opiskelijat;
esiintyy usein keskusteluissa
Sillis:
Joskus juhlien jälkeen järjestettävä yhteinen
krapula-aamiainen
Sitsit:
Akateeminen pöytäjuhla, jossa juodaan ja lauletaan
Silvica:
Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö; ks sivu 10
Stora Kuppen:
Soita Sommartider 113 kurssilaisen
läsnäollessa ja opit varmasti
UniCafe:
HYY:n
opiskelijaravintolaketju,
lounas 2,60€ opiskelijakortilla
Vujut:
Vuosijuhlat,
hieno
akateeminen
iltapukutilaisuus; joka toinen vuosi

Niilo Häkkinen

Metsäylioppilaat ry
Metsäylioppilaat ry, tai tuttavallisemmin MYO, on Helsingin yliopiston metsätieteen
opiskelijoiden ainejärjestö. Metsäylioppilaat ry:n tarkoituksena on edistää metsäalan
opiskelijoiden yhteistä etua ja yhteisöllisyyttä tukemalla sekä opiskelua että vapaaajan toimintaa. MYO on perustettu vuonna 1909, samoihin aikoihin, jolloin
metsänhoitajien opetus siirrettiin Evolta Helsinkiin. Vuosijuhlapäivää vietetään 1.3.,
jolloin MYO järjestää vuorovuosittain vuosijuhlat ja Metsäkliimaksin, joka onkin
edessä keväällä 2022.
Melkein jokainen metsätieteen opiskelija liittyy MYO:n jäseneksi, mikä kannattaakin
tehdä jo opintojen alussa, jotta pääsee hyötymään kaikista jäsenistölle tarjotuista
eduista, kuten kertsikahvista tai halvemmista hinnoista tapahtumiin. Liittyä voi
netistä löytyvällä lomakkeella tai tuutorien opastamana syksyllä. Metsäylioppilaiden
juhla-asuun kuuluu hobitin pukeutumista muistuttava forstiliivi, jota käytetään
perinteisesti muutaman kerran vuodessa. Liivi kannattaakin hankkia, vaikkei se ole
pakollista.
MYO järjestää jäsenilleen monenlaisia tapahtumia juhlista ekskursioihin ja
kahvituksesta urheiluun. Perinteisiin kuuluvat muun muassa laulukierrokset, Hirvi- ja
taimijuhlat

marraskuussa

sekä

suositut

fuksien

järjestämät

kesäjuhlat!

Metsäylioppilaat kokoavat usein myös joukkonsa Jukolan viestiin tai joensuulaisten
kanssaopiskelijoiden järjestämään Räkä poskella -hiihtoon. Kaiken tämän lisäksi MYO
järjestää myös pienempiä ja rennompia tapaamisia, kuten keilausta ja laulukirjan
läpilaulajaisia. Näistä kannattaa pysyä kuulolla.
MYO:n yhtenä perinteenä on myös jakaa aktiivisille fukseille Pro fuksi -merkkejä,
jotka jaetaan keväällä laitoksen kevätjuhlassa. Ideana on kerätä pisteitä, joita saa
tapahtumista ja esimerkiksi forstiliivin hankkimisesta tai kerhotoimintaan mukaan
lähtemisestä. Vuonna 2019 jaettiin ennätykselliset 20 merkkiä, toivottavasti uudet
fuksit ovat yhtä aktiivisia.
Lisää tietoa ainejärjestöstämme ja liittymisohjeet nettisivuiltamme
www.metsaylioppilaat.fi !
Asioista perillä pysymiseen auttaa Facebookin Metsäylioppilaat ry -sivu ja
Metsäylioppilaat-ryhmä, johon kannattaa rohkeasti liittyä!

TUUTORIT

PINJA

Tuntomerkit: Pullaposket. Sählää ja
nauraa jatkuvasti

Mikä metsällä on parasta: Yhteishenki ja
metsäläisyys

Paras

muisto

fuksivuodesta:

Stora

Kuppen, syyshyde 2020. Vappukin oli ihan
mukava :D

Tuutorin

vinkki

fuksivuodestanne
huolta!

Metsällä

ja

fuksille:

Nauttikaa

pitäkää

toisistanne

on

meininkiä!

ps.

muistakaa välivesi

LEEVI
Tuntomerkit: Komee ja paska marvaa
Mikä metsällä on parasta: Metsällä on
parasta yhteisö ja opintojen laaja-alaisuus.
Taas kerran on saanut hämmästellä, kuinka
hyviä tyyppejä ympärillä on!

Paras muisto fuksivuodelta: Tähän on vain
yksi oikea vastaus ja se on A2-jatkot! Muista
tuoda vaihtosukat, jos ensimmäiset kastuu
illan aikana

Tuutorin vinkki fukseille: Verkostoitukaa!
Suosittelen lämpimästi olemaan siellä missä
tapahtuu

REETTA
Tuntomerkit: Puhuu taukoamatta
mäyräkoirista

Mikä metsällä on parasta: Kaikki ihanat
opiskelukaverit ja hyvä yhteishenki, sekä
opintomahdollisuuksien monipuolisuus

Paras muisto fuksivuodelta:
Olympialaiset orientoivalla & kyykkäskabat

Tuutorin vinkki fukseille: Metsällä on
paljon mukavaa toimintaa, kannattaa
lähteä mukaan ja tutustua uusiin ihmisiin
avoimin mielin & bileissä voi aina juoda
myös limua! Kivaa fuksivuotta! :-)

TUUTORIT
JULIA
Tuntomerkit: Melko lyhyt, usein aina hyvällä
tuulella.

Mikä metsällä on parasta: Muut
metsäläiset ja mahtava yhteishenki

Paras muisto fuksivuodelta: Syyshyde,
pikkujoulut ja kaikki ihanat ihmiset ketkä
opiskelujen myötä ovat tulleet osaksi omaa
elämää.

Tuutorin vinkki fukseille: Osallistu
mahdollisimman paljon tapahtumiin ja
muihin aktiviteetteihin. Ja tärkeimpänä: ole
oma itsesi!

TOIVO
Tuntomerkit: Juhlissa JBL mukana ja
vikana saunan lauteilla

Mikä metsällä on parasta: Yhteishenki
ja pitkä historia

Paras muisto fuksivuodesta: Illanvietto
kärrysaunassa

Tuutorin vinkki fukseille: Tutustukaa
rohkeasti oman ja muiden alojen
opiskelijoihin

EETU

Tuntomerkit: Pohjoiskarjalan murre ja
yleensä pipo päässä

Mikä metsällä on parasta: Uudet
tuttavuudet ja huikea yhteishenki

Paras muisto fuksivuodesta: Syyshyde oli
kyllä vähätapahtumaisen vuoden oma
kohokohta. Myöhäiset illat Silvican grillillä ja
kärrysaunassa on ollu kyllä myös ihan
huippuja.

Tuutorin vinkki fukseille: Käykää kaikissa
tapahtumissa (jos niitä saa järjestää) ja
tutustukaa uusiin ihmisiin!

TUUTORIT
LASSI
Tuntomerkit: Mölinän määrä lisääntyy illan
edetessä, varsinkin jos Eppu Normaali soi

Mikä metsällä on parasta: Ihmiset, Hyde,
Silvica

Paras muisto fuksivuodelta: Syyshyde
kokonaisuudessaan

Tuutorin vinkki fukseille: Kannattaa lähteä
mukaan kaikkiin kiinnostaviin ja ei niin
kiinnostaviinkin juttuihin. Välivesi.

JANI
Tuntomerkit: Se jolla on parta.
Mikä metsällä on parasta: Alan
monipuolisuus ja ihmisten yhteishenki

Paras muisto fuksivuodesta: Syyshyde
ja hirvijahti

Tuutorin vinkki fukseille: Kannattaa
olla oma itsensä ja lähteä avoimin mielin
tutustumaan uusiin ihmisiin ja asioihin.

VEERA
Tuntomerkit: "En ees oo kauhee kännis!" Aina
menossa mukana ja usein yksi vikoista
lähtemässä kotiin

Mikä metsällä on parasta: Loistava
yhteishenki ja voi olla täysin oma itsensä.

Paras muisto fuksivuodesta: Kaikki ihanat
ihmiset. Päällimmäiseksi jäänyt fuksiaiset sekä
monet pitkät illat Silvicalla. Syyshyden STORA
KUPPEN!

Tuutorin vinkki fukseille: Tulkaa kaikkeen
avoimin mielin ja omana itsenänne mukaan!

SILVICA
Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö Silvica
Metsäylioppilaiden
metsäylioppilaille.

asuntolasäätiö,
Silvica

eli

koostuu

tuttavallisemmin

kahdesta

Silvica

kerrostalosta,

on

joissa

koti
on

kymmenille

yhteensä

83

asuntoa. Asunnot ovat 18 m2:n ja 32 m2:n yksiöitä, joiden vuokraan sisältyvät sähkö,
vesi ja netti.
Silvican talot sijaitsevat Talonpojantiellä, eli aivan yliopiston Viikin kampuksen
vieressä. Jos sinulla on menoa Viikin ulkopuolella, pääset läheiseltä bussipysäkiltä
suorilla

linjoilla

Asunnoilta

on

niin
myös

Siilitien
lyhyt

metroasemalle,

matka

kuin

monipuolisille

Helsingin

Rautatieasemallekin.

lenkkimaastoille

Viikin

pelloille

ja

metsiin. Pelloilla elelevät kauriit ovatkin luonnossa liikkujille tuttu näky.
Naapurista löytyy Latokartanon ylioppilaskylä, joten opiskelijariennot ovat aina
kävelymatkan päässä ja totta kai Silvicalta löytää niin etkot kuin jatkot melkein mihin
tahansa tapahtumaan. Usein pihalta löytyvä kärrysaunakin pistetään tulille, jos vain
saunojia

riittää.

järjestettävät
kerros

Silvican

ainutlaatuisin

Silvica-approt,

kerrallaan.

Approt

joissa

ovatkin

perinne

kierretään

oivallinen

lienee

halukkaiden

tilaisuus

syksyisin

ja

keväisin

opiskelijoiden

asuntoja

naapureihin

tutustumiseen

ja

sisustusideoiden bongailuun. Silvicalla asuessasi tai vieraillessasi forstien yhteisöllisyys
ja legendaarinen metsäläishenki tulevat varmasti tutuiksi.
Asuntoja jaetaan ensisijaisesti metsäylioppilaille ja fuksit pääsevät jonon kärkeen,
joten kannattaa laittaa hakemus vetämään, jos asuntosuunnitelmasi ovat vielä auki.
Hakuohjeet ja lisätietoa asuntolasäätiöstä löydät Silvican nettisivuilta: www.silvica.fi

Otto Liutu
K-110
Majailee Silvicalla neljättä vuotta

Käytännön asioita
Metsäläiset

Syyshyde:

Kaikki fuksit menevät lokakuun alussa viikoksi tutustumaan Hyytiälään. Asia tulee monelle teistä vielä
syksyllä yllätyksenä, joten tämä kannattaa painaa mieleen, eikä kukaan estä etsimästä lisääkään tietoa
asiasta. Hyytiälässä on siis kesällä myös 9 viikkoa kattava kenttäkurssi, jonka jokainen Helsingistä
valmistuva

metsänhoitaja

käy

jossain

vaiheessa

opintoja,

yleensä

ensimmäisen

vuoden

jälkeen.

Lisätietoa syksyllä johdatuskurssilla ja tässä oppaassa.

ME-013A:
Kesän kenttäkurssin suorittamiseen kuuluu myös ekonomian intensiivijakso toukokuussa. Kurssin tehtävät
painottuvat

enimmäkseen

yhdelle

viikolle,

mutta

kannattaa

varautua

siihen,

että

opetus

alkaa

jo

neljännen periodin aikana ja ainakin osalle 113 kurssilaisista tuli yllätyksenä alkukurssin työmäärä. Jos
kurssista haluaa hieman lisätietoa, moodlessa pystyy rekisteröitymään aikaisempien vuosien kursseille
ilman avainta.

Kasvitentti:
Pakollinen osa Hyytiälää varten!! Tentti pitää olla läpäistynä viimeistään toukokuun aikana, mutta
kannattaa suorittaa se jo aikaisemmin. Tentin voi suorittaa niin, että opiskeltavia kasveja on joko 100
tai

250,

ja

jompikumpi

täytyy

suorittaa.

Ekologiaan

suuntautuville

suositellaan

luettavaksi

jo

ensimmäisenä vuonna se 250, mutta ekonomeille riittää loppuopiskeluajaksikin se 100 kasvia. Tenttejä
järjestetään ainakin kuukausittain, joten kannattaa muistaa tenttiä kasvit pois alta, varsinkin, jos haluat
viettää seuraavan kesän Hyytiälässä kurssikavereidesi kanssa.

Latokartanon ylioppilaskylä:
Silvican yksiöihin saattaa joutua jonottamaan, joten myös Latiksesta voi hakea asuntoja. Latokartanon
asunnot sijaistevat Silvican vieressä Talonpojantiellä. Tarjolla on tyttö-, poika- ja sekasoluja. Yksiöitäkin
on, mutta niihin on pitkät jonot. Latokartano kuuluu maatalousylioppilaille, joten he ovat ensisijaisia
asukkaita. Netistä löytyy lisätietoa asunnoista ja hakemisesta.

Haalarit:
Ah,

tuo

monelle

varmasti

odotetuin

asia

opiskelijaelämästä.

Metsällä

fuksit

hommaavat

itse

haalareihinsa sponsorit soittelemalla, ja tilaavat ja keräävät mahdolliset maksut näistä. Tämä on
yleensä kurssihallituksen vastuulla, mutta joku/jotkut innokkaat voivat ottaa asiasta koppia jo ennen
kurssihallituksen muodostamista. Näin haalarit voidaan saada uudelle kurssille jo jopa ennen joulua.
Haalareissahan vietetään monet bileet ja tapahtumat, joten mitä aiemmin haalarit saapuvat, sitä
nopeammin ne täyttyvät merkeistä ja muista koristuksista!

Forstihuuto:
Forstihuuto
kokemusten

on

metsäylioppilaiden

tiedotuskanava.

äänenkannattaja

Syksyllä

ilmestyvä

eli

jokaisen

metsäylioppilaan

Metsäylioppilas-lehti

taas

on

näkemysten

ja

Forstihuudon

erikoisnumero, jota myydään metsänhoitajakunnalle vuosittain marraskuisella metsäviikolla.
Jokaisella metsäylioppilaalla on mahdollisuus ilmaista itseään Forstihuudon sivuilla. Mitä enemmän
lehteen saadaan erilaisten ihmisten kirjoittamia erilaisia juttuja, sen parempi. Myös mieleenpainuvat,
visuaalista aistia hivelevät kuvat ovat olennainen osa lehteämme. Kannattaa ehdottomasti lähteä
mukaan järjestölehden toimintaan!

Käytännön asiat
Yleiset

ATK-tunnukset:

Fuksipostituksen mukana saat ohjeet Helsingin yliopiston ATK-tunnusten aktivointiin. Ohjeita seuraamalla se
onnistuu nopeasti. Tarvitset aktivointia varten verkkopankkitunnukset. Lisäohjeita aktivointiin löytyy Helsingin
yliopiston tietotekniikkaosaston sivuilta. Aktivoituja tunnuksia tarvitset jo orientoivalla viikolla muun muassa
kurssi-ilmoittautumisten

tekoon,

joten

muistathan

aktivoida

ne

etukäteen.

Tarvittaessa

tuutorisi

voivat

auttaa sinua aktivoimisessa orientaatioviikolla. Mitä aiemmin saat aktivoitua tunnuksesi, voit alkaa tehdä
Opiskelijan digitaidot -kurssia, ja ansaita ensimmäiset opintopisteesi! Tämä kaksiosainen kurssi siis opastaa
sinut käyttämään esimerkiksi Helsingin yliopiston sähköisiä oppimisalustoja ja muita palveluita. Suosittelen
vahvasti digikurssien hoitamista alta pois, jää helposti roikkumaan, kun muut opinnot alkavat.

Helpdesk:
Yliopistolla on Helpdesk palvelu, josta saa tietoa ja apua kaikenlaisiin tietotekniikkapalveluihin ja niiden
käyttöön. Esimerkiksi ennen orientoivaa on suositeltavaa aktivoida yliopiston käyttäjätunnukset ja tähän
löytyy

selkeät

ohjeet

helpdeskin

sivuilta

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-ja-

yhteydet/kayttajatunnus/kayttajatunnuksen-aktivointi-uusille-opiskelijoille
Mikäli

sivustolta

löytyvät

ohjeet

ja

tiedot

eivät

riitä,

voit

myös

matalalla

kynnyksellä

ottaa

yhteyttä

Helpdeskiin ja saat varmasti apua ongelmiin!

Opiskelijakortti:
Opiskelijakortti
nauttia

kannattaa

opiskelijan

eduista

tilata
jo

mahdollisimman

heti

syksyllä,

nopeasti

esimerkiksi

saatuasi

tiedon

opiskelupaikasta,

opiskelijaravintoloissa

ja

monista

jotta

voit

paikoista

saa

alennusta vilauttamalla korttia. Tilaaminen onnistuu Frank.fi -sivustolta, jonne täytyy rekisteröityä ennen
tilaamista. Kortin voi tilata konkreettisena korttina, tai ladata sovelluksen kännykkääsi, joka ajaa täysin
saman asian. Tarvitset korttia varten uuden opiskelijanumerosi ja digitaalisessa muodossa olevan kuvan.
Opiskelijakortti

kannattaa

tilata

hyvissä

ajoin

jo

ennen

koulun

alkua,

sillä

sen

toimitus

loppukesän

ja

alkusyksyn ruuhka-aikana voi kestää.

Opiskelijaravintolat:
Opiskelijaravintoloissa voit nauttia luentojen välissä maittavan ja ravitsevan lounaan. Liity jonoon ja ota
itsellesi tarjotin, aterimet ja astiat. Pääruokia on tarjolla usein montaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdot löydät
etukäteen netistä ja usein myös paperisesta listasta jonottaessa. Voit itse valita haluamasi lisukkeen ja sen
jälkeen yhden pääruoan. Lopuksi maksat kassalla. Muista ottaa opiskelijakortti/Frank esiin. Salaatit ja leivät
voit ottaa maksamisen jälkeen. (https://www.lounaat.info) Tsekkaa esim. Ladonlukko, Viikuna, Biokeskus,
Korona ja Tähkä!

Opintotukihakemus:
Kelan

sähköisessä

asiointipalvelussa

verkkopankkitunnuksilla.

Samalla

voit

hakemuksella

täyttää
voit

opintotukihakemuksen

hakea

myös

yleistä

kirjautumalla

asumistukea.

sisään

Tukihakemukset

kannattaa laittaa eteenpäin jo hyvissä ajoin, sillä kesä on kaikista ruuhkaisinta aikaa tukihakemusten
käsittelyssä. Älä jätä tätä roikkumaan, jotta saat tuet heti opintojen alussa. (www.kela.fi/opintotuki)

HSL:n matkakortti:
Pääkaupunkiseudulla matkustat kaikkein kätevimmin matkakortilla, johon HSL-alueella asuvat opiskelijat
saavat

opiskelija-alennuksen.

Matkakortti

käy

busseissa,

metrossa,

lähijunissa

ja

raitiovaunuissa.

Matkakortti on hyvä hommata jo heti mahdollisuuden tullessa, koska jo orientaatioviikolla kuljetaan bussilla.
Tiedot

ja

ohjeet

korteista

ja

vyöhykkeistä

HSL:n

sivuilla

www.hsl.fi.

Tarvittaessa

tuutorit

opastavat

opiskelija- alennuksen saamiseen tarvittavan lomakkeen täytössä ja alennuksen päivittämisessä korttiin
orientoivalla viikolla.

KAMPUSKARTTA
https://www.helsinki.fi/fi/viikin-kampus

Silvica!!

Hyytiälä – Forstien
toinen koti
Kaikkia metsäylioppilaita yhdistää jossain vaiheessa opintoja vietetty kesä Hyytiälän
metsäasemalla. Yhdeksän viikon kenttäkurssi koostuu eri kurssikokonaisuuksista
sisältäen niin metsän mittailua, sammalten tutkimista, kuin metsätyövälineisiin
tutustumista. Kenttäkurssi kannattaa suorittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, jolloin
pääset viettämään kesän omien kurssikavereidesi kanssa ja myöhemmät kesät ovat
käytettävissä esimerkiksi työharjoitteluun.
Pääsette kuitenkin tutustumaan Hyytiälään ja samalla kurssikavereihinne jo
ensimmäisenä syksynä viikon mittaisella kenttäkurssilla. Viikon aikana tutuksi tulevat
aseman rantasaunat, grilli, Vanha ruokala, sekä tietysti majoituspaikkana toimiva
hirsirakennus Impivaara. Vuosikymmenten saatossa vanhat metsäopiskelijat ovat
kirjoittaneet nimensä rakennuksen seiniin ja Impivaaran hirsistä voikin bongailla tuttuja
nimiä. Parina viime vuonna syyshyde on ollut lokakuun ensimmäisellä viikolla, joten se
kannattaa merkitä jo kalenteriin.
Kesän aikana opetus koostuu lähinnä käytännön asioista ja perinteisiä luentoja onkin
todella vähän. Pääasiassa harjoituksia tehdään metsässä ja mukaan mahtuu myös paljon
tietokoneen ääressä työskentelyä. Opetusta on yleensä kahdeksan tuntia päivässä, jonka
jälkeen aikaa voi viettää kurssikaverien kanssa esimerkiksi grillillä, saunassa, tai
jalkapallon parissa.

Kesään liittyy paljon perinteitä, joihin kuuluvat muun muassa joka keskiviikko
Vanhassa ruokalassa järjestettävät bileet vaihtelevilla teemoilla. Viime vuosina
kestoteemoja ovat olleet hydehäät, lavatanssiekskursio Rönnin tanssilavalle ja kesän
huipentava Hyde-gaala, jossa palkitaan kesän aikana ansioituneita, milloin mistäkin
saavutuksista. Lisäksi kursseilla on ollut pitkään tapana ottaa kesähoidokikseen 2-3
lammasta läheiseltä lammastilalta. Lampaista pidetään kesän aikana hyvää huolta ja
viimeisellä viikolla nautitaan niistä valmistettua rosvopaistia. Perinteistä rakkain ja
tarunhohtoisin on kuitenkin kesän kohokohta eli fuksikurssin järjestämät Hyytiälän
kesäjuhlat. Juhliin kerääntyy kymmeniä forsteja kesätöistään ympäri Suomen.
Viikonlopun tunnelma on ainutlaatuinen ja juhlat ovatkin monen mielestä kesän parhaat
festarit.

Vähintäänkin maininnan arvoisia ovat myös aina yhtä pirteät ja raikkaat torstaiaamut.
Jos hyttysten ininä ja paarmat ärsyttävät normaaliolosuhteissa, niin odottakaapa
ensimmäistä torstain mittausharjoitusta. Torstaiaamujen myötä forsteista kuitenkin
kasvaa lujaluonteisia ja (epä)vakaan mittakäden omaavia metsänhoitajia.
Myyttien mukaan Hyytiälässä paistaa aina aurinko, eikä siellä ikinä sada vettä.
Mittaukset eivät koskaan mene pieleen, eikä Excelissäkään ole virheitä. Torstaisin
kaikki heräävät ajoissa, eikä kellään ole paha mieli. Edellä mainittuihin saattaa liittyä
pieniä poikkeuksia, mutta siitä huolimatta Hyytiälä on maaginen paikka ja Hydekesä
kokemuksena upea!
Otto Liutu, K-110

Kurssihallitus

Jokaiselle

vuosikurssille

muodostetaan

perinteisesti

syksyn

Hyytiälä-viikolla

kurssihallitus, joka vastaa mm. kesällä Hyytiälässä tehtävän kurssityön suunnittelusta,
bileiden järjestämisestä (pikkujoulut ja ystävänpäiväbileet), sekä muusta yhteisestä
ohjelmasta

ja

kurssin

yhteisistä

asioista.

Fuksikurssi

järjestää

myös

joka

kesäiset

kesäjuhlat joskus juhannuksen jälkeen. Kurssi muodostaa hallituksen itse valitsemalla
henkilöt vastuutehtäviin. Kurssihallituksen tehtävien jakoa kannattaa alkaa miettiä
mahdollisimman

pian,

jotta

vuosikurssinne

saa

muodostettua

kurssihallituksen

ajamaan yhteisiä asioita. Tarkempia tietoja syksyllä vanhoilta kurssihallituslaisilta.
Rohkeasti mukaan!

Isäntä & Emäntä:

Taloudenhoitajat (2 kpl):

Kurssin isäntä ja emäntä ovat päävastuussa

Taloudenhoitajien

asioiden

huolta

toiminnasta.

hallituksen

mm.

kokoukset

yhteydenpidon
tärkeisiin

He

ja

Hyytiälään

kohteisiin,

järjestävät

sekä

hoitavat
ja

toimivat

kurssin

avaavat

varoista.

kurssille

muihin

hallussaan

kurssin

Vastuutehtävän

yleisinä edustajina.

vastuulla

ja

pitää

Tavallisesti

oman

tilin

sen

kirjanpidon

on

ja

he

pitävät

käyttöoikeuksia.

haltijat

hoitavat

varmistavat,

kurssin

että

menot

täsmäävät ja maksut peritään ajallaan.

Tiedottaja:
Tiedottaja

tekee

pöytäkirjan

ja

päätökset.

Hän

hallituksen

laittaa

kokouksista

muistiin

informoi

yhteiset

koko

kurssia

päätetyistä asioista, tulevista tapahtumista
ja

muusta

myös

tärkeästä.

mahdollisesta

Tiedottaja
kurssin

vastaa

sisäisestä

sähköpostilistasta.

ainejärjestön

tehtävänä

(MYO:n)

kurssihallituksen
osallistuu

on

toimia

hallituksen

ja

yhteistyöhenkilönä.

sekä

kurssihallituksen,

Hän
että

järjestävät

kurssille

yhteistä toimintaa oman mielikuvituksensa
mukaan,
peli-

esimerkiksi

tai

kesän

Metsäylioppilaat ry:n fuksivastaava:
Fuksivastaavana

Harrastevastaavat (2 kpl):
Harrastevastaavat

jalkapallon,

leffailtojen

Hyytiälässä

ajantoiminnan
suotavaa.

muodossa.
yhteisen

Myös

vapaa-

organisoiminen

Tähän

innostuneet

sählyn,

varsinkin

viranhoitajat,

on

kaivataan
sillä

viime

vuosina harrastepuoli on jäänyt vähiin (K113 oli kuitenkin erittäin aktiivinen ;) ).

Metsäylioppilaat ry:n kokouksiin, edustaen
jälkimmäisissä
välittää

fuksikurssia.

fuksikurssille

Fuksivastaava

tietoa

Kaljamestarit (2-4 kpl):

forstien

perinteistä

ja

osallistuu

ainejärjestön

Kaljamestarit

tapahtumien

suunnitteluun,

järjestämiseen

nesteytyksen

ja

fuksitoiminnan

hän

toimii

perehdyttää

kehittämiseen.

Keväällä

tuutoriyhteistyöhenkilönä
tuutoreita

ja

Metsäylioppilaat

vastaavat

tasaisen

turvaamisesta

ympäri

vuoden. He järjestävät tarvittavan määrän
virvokkeita
bileisiin

ja

fuksikurssin
muihin

tapahtumiin.

harteilla

fuksitiedotteen

kaljakellarin täyttämisestä. Viron reissuja

kerääminen

seuraavana syksynä aloittaville fukseille

vastuu

Kesällä

ry:n toimintaan. Hänen vastuullaan on myös
materiaalien

lepää

järjestämiin

Hyytiälän

siis tiedossa.

Jemina Lehmuskoski

VINKIT JA LINKIT

Tässä teille vielä muutamia hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä, joista voi olla apua jo orientoivalla niin kuin
myöhemminkin opinnoissa. Suosittelen varaamaan reilusti aikaa yliopiston Studies-sivun materiaaliin ja
ohjeisiin tutustumiseen. Sivusto on melkoinen linkkilabyrintti ja tiedonmäärästä tulee helposti ähky. Sinne on
kuitenkin kerätty erittäin tärkeää asiaa mm. opintoihin, vaihtoon ja urapalveluihin liittyen.
Tärkeimmät

tiedot

opintojen

alkuun

löytyy

Studies-sivuston

uudelle

opiskelijalle

tarkoitetusta

osiosta

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/uudelle-opiskelijalle
Tältä

sivulta

löytyy

myös

osio

orientaatiosta

ja

tuutoroinnista

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/orientaatio-ja-tuutorointi, jota kehotan aktiivisesti seuraamaan,
sillä

sinne

päivitellään

myös

tietoa

orientaatioviikon

aikataulusta.

Löydät

helposti

linkin

myös

tiedekuntajärjestömme MMYL:n fuksioppaaseen, joka kannattaa ehdottomasti lukea!

K-113 vinkkejä:
Kannattaa ladata puhelimeen myös Telegram ja Kide.app, jos niitä ei vielä löydy
Seuratkaa fuksichattiä tarkasti! Sinne tulee paljon infoa ja tärkeää asiaa, mitä et halua missata!
Ei kannata pelätä kysyä neuvoa
Kannattaa osallistua ihan kaikkeen - kurssihallitukseen, ainejärjestöhallitukseen jne.
Kannattaa suunnitella viikon syömiset etukäteen
Kannattaa suhtautua muihin ainejärjestöihin uteliaasti ja mennä mukaan kaikkeen mahdolliseen
Ei tarvitse juoda vaikka muut porukassa juo :)
Tentit voi aina uusia, mutta hyviä bileitä ei
Jos sinua häiritään, ota yhteys häirintätukihenkilöön (toivottavasti teistä ei kukaan tähän tilanteeseen
joudu). https://hyy.fi/fi/hairintayhdyshenkilot

Helpot nopat:
Jos on vaikeuksia kerryttää tarpeellista opintopistemäärää, on sopivasti avuksi kursseja joista tunnetusti saa
melko helposti noppia. Tähän kuuluu muun muassa Myynnin verkkokurssi, Mikrotaloustieteen perusteet (tämä
on myös ekonomiaan suuntautuville pakollinen kurssi) sekä Elements of AI. Suosittelen ottamaan myös
Jodelissa seurantaan @helpotnopat -kanavan, josta voi saada lisää ehdotuksia.

Vaihto-opiskelu:
Mikäli

olet

tarkemmin

kiinnostunut
perehtymistä

vaihtoon

lähdöstä

mahdollisimman

erityisesti

nopeasti

kandin

opintojesi

vaihtoikkunan
alettua

tai

aikana,

jopa

suosittelen

ennen.

Osaan

asiaan

kohteista

haetaan jo 1,5 vuotta ennen vaihtoon lähtemistä, eli teidän tulisi tehdä hakemus jo fuksivuotenne keväällä
mikäli kandivaihtoon haluatte (olettaen, että suoritatte kandin tavoiteajassa). Vaihdosta löydät lisää tietoa
sekä apua yliopiston liikkuvuuspalveluista https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/liikkuvuuspalvelut
ja Opintoni-sivuilta https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/vaihtoon-haku-ja-hakeminen

ME-017:
Excelin verkkokurssi, missä käydään paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, komentoja ja funktioita yms. läpi.
Helpottaa paljon erityisesti marvin kurssin suorittamista. Voi suorittaa omaan tahtiin toisen ja kolmannen
periodin aikana.

Kannattaa tutustua näihin ennen opintojen alkua:
Opiskelijaneuvonta: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelijaneuvonta
Asuminen: https://hyy.fi/fi/oppaat/asuminen
HYY:n selviytymisopas: https://hyy.fi/fi/oppaat/selviytymisopas

Muistakaa ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua läsnäolevaksi ja maksaa
jäsen- sekä terveydenhoitomaksu (tämä nykyään Kelalle)! Minulle sekä muille
tuutoreille voi laittaa viestiä jo ennen orientoivaakin melkeinpä mistä vaan!
Lisäksi kannattaa liittyä Facebookissa meidän omaan Metsäfuksit 2021 ryhmään
https://www.facebook.com/groups/783015972359708/
sekä MMYL:n fuksit ja tuutorit 2021 ryhmään
https://www.facebook.com/groups/1558924877634641/

KERHOESITTELYT
Puukaupallinen kerho

Puukaupallinen kerho on vuosikymmeniä vanha, Metsäylioppilaiden alajärjestö, jonka
tarkoituksena on koota yhteen kaikki metsäalan kaupallisuudesta kiinnostuneet ja
liiketoimintalähtöisesti ajattelevat forstit. Tämän vanhan ”klapistien” kerhon toiminta on kuitenkin
avointa kaikille Metsäylioppilaat ry:n jäsenille! Kerhon toiminta pyrkii metsäalan edistämiseen
tulevaisuudessa. PK-kerho haluaa edistää jäseniensä käsitystä toimialastaan ja opinnoistaan, sekä
valmistaa saumattomaan työelämään siirtymiseen opintojen jälkeen. Jäsenille avoin toiminta
keskittyy teoriapainotteisen opiskelun sijaan käytännön kokemuksiin ja uusien näkemyksien
esiintuomiseen. Kerholle valitaan vuosittain 5-9 -henkinen hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti
kokoustamaan ajankohtaisista asioista. Puukaupallinen kerho on myös Contact Forum opiskelijamessujen omistajajäsen. Contact Forum on Suomen suurin opiskelijoille suunnattu
rekrytointitapahtuma.
Kerhon toiminnan ytimessä on vuosittain järjestettävät ekskursiot ja vierailut erilaisiin
jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Joka toinen vuosi järjestettävä ulkomaanekskursio on
spektaakkeli, joka tulisi sisältyä jokaisen forstin opiskeluaikaan. Kohteina sekä ulkomaan, että
kotimaanekskursioilla on ollut metsäalan yritysten lisäksi mm. alan oppilaitoksia,
tutkimuskeskuksia ja merkittäviä luontokohteita. Viimeisimmät ulkomaanekskursiot ovat
suuntautuneet Puolaan (2019) ja Kanadaan (2017). Näillä näkymin seuraava ulkomaanekskursio
tullaan järjestämään keväällä 2022 tilanteen niin salliessa. Ekskursioiden lisäksi kerho järjestää
fuksi-illan sekä syksyllä, että keväällä. Fuksi-iltojen tarkoituksena on tuoda kerhon hallitusta ja
siinä toimimista esille uusille opiskelijoille mukavan illanvieton lomassa.
Puukaupallinen Kerho ry rekisteröityi omaksi yhdistyksekseen vuoden 2020 lopussa, eikä siis
enää ole virallisesti Metsäylioppilaat ry:n alaisuudessa. Tälle oli pakottava tarve hallinnollisista
syistä. Jatkossakin PK-kerho järjestää ohjelmaa kaikille Metsäylioppilaat ry:n jäsenille, oli sitten
mihin tahansa oppisuuntaan kallellaan.
Kerhon toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistalle sekä somekanavilla:
Puukaupallinen kerho − Timber Trade Club
puukaupallinenkerho
Lisätietoja tarjoilee teille kernaasti myös kaikki hallituksen jäsenet! Tervetuloa mukaan
toimintaan!
HALLITUS 2021
o Puheenjohtaja Mikko Manninen (mikko.st.manninen(at)helsinki.fi)
o Varapuheenjohtaja Oona Mikkola
o Taloudenhoitaja Ville Ranta
o Sihteeri Sara Sundberg
o Tiedottaja Niilo Häkkinen
o Jäsen Emil Lemström
o Jäsen Tiia Tuunanen
o Jäsen Hannes Kokkonen
o Jäsen Jessica Davidson

Metsä- ja puuteknologiakerho
MPTK eli Metsä- ja puuteknologiakerho on yksi ainejärjestömme Metsäylioppilaat ry:n
alakerhoista. MYO:n jäsenenä oletkin automaattisesti kerhomme jäsen. Nimensä mukaisesti
toimintamme painottuu metsäteknologiaan, joka käsittelee muun muassa puunhankintaa,
korjuumenetelmiä ja tekniikkaa, kuten metsäkoneita ja muita välineitä. Puuteknologia perehtyy
puuhun raaka-aineena ja käsittelee erilaisia puunjalostuksen asioita.
MPTK:n toiminta on perinteisesti keskittynyt ekskursioiden järjestämiseen. Syksyisin
on ollut tapana viihtyä reissun päällä yön yli ja keväisin olemme tehneet päiväreissun
lähialueiden metsäteollisuuden ja puunhankinnan yrityksiin. Ekskursioilla pääset tutustumaan
metsäalan toimijoihin ja reissut tarjoavat loistavan mahdollisuuden tutustua muihin samoista
aiheista kiinnostuneisiin opiskelijoihin sekä tulevaisuutesi työnantajiin. Koronan vuoksi
ekskursiot ja retkeilyt ovat olleet tauolla, mutta vaihtelevasti kehitämme myös muuta mukavaa
ja hyödyllistä tekemistä jäsenistöllemme mahdollisuuksien mukaan. MPTK:n ohjelmassa on
ollut kaikenlaista aina sitseistä metsäläisten kärrysaunan eli Korpikärryn kunnostustalkoisiin.
Ota seurantaan somessa:
Metsä- ja puuteknologiakerho
metsajapuuteknologiakerho
Tervetuloa mukaan toimintaan ja onnittelut todellisen tulevaisuudenalan opiskelupaikasta!
Eemeli Kokkonen
Metsä- ja puuteknologiakerhon puheenjohtaja

MyFor
MyFor on yksi MYO:n alakerhoista ja järjestää jäsenistölle kansainvälistä toimintaa, tapahtumia
ja excursioita. Tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi perinteiset fuksi-ilta sekä vaihto- ja urailta.
Fuksi-ilta järjestetään jo syksyllä, joten tästä kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Voimme
suositella myös vaihto- ja urailtaan osallistumista keväällä, mikäli vaihto-opiskelu tai
kansainvälinen ura kiinnostavat yhtään. Näiden lisäksi MyFor järjestää mm. erilaisissa
teemoissa akateemisia pöytäjuhlia eli sitsejä!
Excursiot suunnataan joka toinen vuosi ulkomaille. Kohteina ovat olleet muun muassa
Italia ja Skotlanti ja vuodelle 2020 oli suunnitelmissa excu Romaniaan, joka valitettavasti
koronan takia jouduttiin peruuttamaan. Nykyinen hallitus tekee kuitenkin kovasti töitä
varmistaakseen ulkomaanexcun vuodelle 2022. Excuilla käydään tutustumassa paikallisiin
metsiin sekä metsätieteitä opettaviin yliopistoihin, kulttuuria ja muita nähtävyyksiä unohtamatta.
Lähtekää rohkeasti mukaan MyForin toimintaan ja lisäämään metsäläisten
kansainvälisyyttä! Tapahtumiin saa toki osallistua, vaikka kansainvälisyys ei hirveästi
kiinnostaisikaan.
MyFor hallitus 2021
MyFor
myforesters

Niilo Häkkinen

Moikka metsätieteen fuksi! Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Viikkiin!

Tiesitkö, että Loimu on metsätieteilijöiden oma ammattiliitto? Loimu syntyi vasta muutamia
vuosia sitten, kun vanha Metsänhoitajaliitto fuusioitui kahden muun liiton kanssa. Nykyään
Loimuun kuuluu noin 15000 jäsentä, joista opiskelijoita on 3500.

Ammattiliittona Loimu ajaa jäsentensä etua työelämässä. Loimun palveluihin kuuluu laki- ja
uraneuvontaa
palveluihin

niin

työssäkäyville,

kuuluvat

esimerkiksi

kuin
CV-,

työelämän
LinkedIn-

alussa

ja

oleville.

Opiskelijoiden

työhakemuksen

suosimiin

kommentointipalvelut,

kattava matkustajavakuutus, työnhakuun liittyvät koulutukset sekä erilaiset yritysvierailut ja
vapaa-ajantoiminta. Loimun jäsenenä saa käyttöönsä myös Member+-palvelut, joihin kuuluu
esimerkiksi laaja valikoima vuokramökkejä tarjoushinnoin.

Loimuun liittyminen kannattaa jo opintojen alussa, sillä fuksivuonna liittyessäsi saat ilmaisen

€/vuosi,

jäsenyyden vuoden 2022 loppuun asti! Tämän jälkeen opiskelijajäsenyys maksaa 24
tai liittyessäsi työttömyyskassaan 84
2

€

€/vuosi.

Opiskelijajäsenyys maksaa siis normaalisti vain

kahvikupin verran kuukaudessa ja käyttämällä Loimun palveluita maksaa jäsenyys itsensä

moninkertaisesti takaisin!

Viikissä toimii Loimun opiskelijayhdistys Loimun opiskelijat - Viikki ry, tuttavallisemmin LoVi.
LoVin

jäseneksi

voivat

liittyä

ilmaiseksi

kaikki

Viikissä

opiskelevat

Loimun

jäsenet.

LoVin

toiminta ylittää pääainerajat, joten toiminnassa pääset tutustumaan poikkitieteellisesti uusiin
ihmisiin! Työelämätapahtumien lisäksi LoVi järjestää yhteishenkeä ylläpitävää vapaa-ajan
toimintaa. Loimun ja LoVin tapahtumiin voit aina osallistua matalalla kynnyksellä!

Lue

täältä

lisää,

miksi

sinunkin

kannattaisi

liittyä

Loimun

opiskelijajäseneksi

https://www.loimu.fi/opiskelijalle/miksi-liittya-opiskelijajaseneksi/
Liity helposti jäseneksi tästä! https://www.loimu.fi/liity-jaseneksi/

Loimun opiskelijat:

LoVi:

Loimun opiskelijat

Loimun opiskelijat - Viikki

loimunopiskelijat

loimuviikki

Tervehdys fuksit!

Vuonna 2013 muutamat ansioituneet metsäylioppilaat perustivat Metsäylioppilaiden
osuuskunta Uniforstin lähentämään opiskelijoita ja alamme työnantajia. Uniforst on
osuuskuntamuotoinen yritys, joka tarjoaa alamme työnantajille työvoimaa
opiskelijoista, pääasiassa rekrytointipalveluiden muodossa. Opiskelijoiden
näkökulmasta Uniforst on helpoin ja tehokkain tapa työllistyä niin osa-aikaisesti kuin
kokoaikaisestikin opiskeluiden oheen tai kesätöiden muodossa. Vuonna 2018
Uniforstin kautta työllistyi yli 100 opiskelijaa monipuolisiin tehtäviin etenkin metsäalalle
sekä pankki- ja finanssialalle.

Uniforstin kautta voi työllistyä kuka tahansa, mutta liittymällä osuuskunnan jäseneksi

€ panttimaksua vastaan lisäksi edun työnhaussa ja sinulle tarjotaan

saavutat 50

monipuolisia jäsenpalveluita, kuten koulutuksia ja tapahtumia työelämävalmiuksien
kehittämiseksi. Opintojen lisäksi oman alan työkokemuksen kartuttaminen opintojen
alkuvaiheesta lähtien voi olla avainasemassa työuran kehityksessä. Uniforstin
jäseneksi voit liittyä joko liittymislomakkeella tai nettisivuiltamme osoitteessa
www.uniforst.fi.
Mukavaa fuksivuotta!

Terveisin,
Väinö Vahteristo
Hallituksen puheenjohtaja
Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst
& Koko Uniforstin henkilökunta

Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst

uniforst

Hei fuksit ja tervetuloa IFSAnkin puolesta opiskelemaan metsätieteitä!
International

Forestry

Students’

Association,

eli

tuttavallisemmin

IFSA,

on

järjestö,

joka

yhdistää metsäalan opiskelijoita ympäri maailman. Oma ainejärjestömme Metsäylioppilaat
ry on yksi IFSAn noin 130 alajärjestöstä, joita löytyy yli 50 maasta. IFSA ei siis vaadi erillistä
liittymistä

vaan

kaikki

IFSAn

tarjoamat

mahdollisuudet

ovat

saavutettavissasi

liittymällä

MYOon.
Mitä nämä mahdollisuudet sitten ovat? IFSAlla on vuosittain useita jäsenistön tapaamisia
ja tapahtumia ympäri maailman, joissa pääsee hankkimaan kavereita ja tutustumaan muiden
maiden metsiin. IFSAlla on myös 15 kunnioitettavaa ja tärkeää partneriorganisaatiota, joiden
ansiosta

IFSA

kansainvälisiin

pääsee
tapahtumiin

lähettämään
kuten

YK:n

delegaatioita

ja

ilmastokonferenssi

osallistumaan

COP:iin,

FAOn

monenlaisiin
kansainvälisen

metsäpäivän työpajoihin ja moniin muihin!
Mukaan porukkaan pääsee myös kotisohvalta nousematta esimerkiksi webinaarien ja
kuukausittaisten ”coffee hour” -videopuheluiden kautta, joissa pääsee tutustumaan oman
alueen IFSAlaisiin ja IFSAn toimintaan sekä kuulemaan IFSAn ajankohtaiset uutiset. Vuoden
2021 uutuutena on myös IFSAn Discord-serveri, johon pääsee tutustumaan oheisen QRkoodin kautta tai osoitteessa www.ifsa.net/discord. IFSAn tarjoamia mahdollisuuksia on
laidasta laitaan ja porukkaan on helppo tulla mukaan, joten toivottavasti tavataan IFSAmerkeissä!
Jos IFSA kiinnostaa, niin vastailen mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Lisätietoa IFSAsta löydät
myös nettisivuiltamme www.ifsa.net ja sosiaalisista medioista @ifsadotnet.

Terveisin,
Alina Lehikoinen
IFSAn puheenjohtaja ja MYOn IFSA-toimihenkilö

Ps. Suomi järjestää keväällä 2022 IFSAn vuosittaisen North European Regional Meetingin eli
NERMin,

joten

kotikenttäedulla.
osallistumisesta.

IFSAn

kansainväliseen

Seuraathan

siis

toimintaan

MYOnkin

pääsee

kanavia,

joissa

pian

tutustumaan

jaamme

pian

helposti

lisää

tietoa

