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tervehdys

O

nnittelut vielä kerran parhaasta opiskelupaikasta mitä tarjolla on! Viikistä löydät mitä parhaat puitteet opiskelijaelämälle itse opiskelua
unohtamatta. Sampsa ry järjestää muiden toimijoiden
ohella mitä parasta vastapainoa opiskelulle moneen eri
makuun. Ole valmiina verkostoitumaan! Tämän kanssa
ei kannata odotella vaan lähde HETI mukaan kaikkeen
mahdolliseen avoimin mielin. Tämä kyseinen fuksiopas
on tehty juuri teitä varten helpottamaan alkuaskelia
kohti arvotettua agronomin titteliä. Olkaa hyvä!

Elämää Helsingissä on turha pelätä. Viikki tarjoaa oman
pienen idyllisen maalaiskuplan niin haluaville ison kaupungin etuja unohtamatta. Tulet oppimaan ison kylän
tavoille, jopa nauttimaan niistä, hyvin nopeasti. Jopa
minä, susirajan takaa tuleva etelälappilainen maatalonpoika olen onnistunut helsinkiläistymään puolessa vuodessa. Yliopistossa kukaan ei enää tulee potkimaan sinua ylös vaan joudut itse tekemään kaiken. Löydät tämän lehden sivuilta paljon hyödyllistä tietoa sekä vinkkejä elämiseen Viikissä. Ota siis tarvitsemasi ohjeet talteen.

Miehän oon siis Joosua Hallikainen ja toimin Sampsan
johtokunnassa fuksivastaavana lokakuulle asti. Silloin
Vielä kerran kovasti onnea hyvästä valinnasta tulla opispääsen luovuttamaan valtikkaan seuraavalle onnekkaal- kelemaan juuri maataloustieteitä, nähdään syksyllä!
le teistä. Olen vuoden 2020 fukseja, joilta on jäänyt se
oikea opiskelijaelämä kokematta yhden hassun viruksen
takia. Toivotan parempaa onnea teille! Ensimmäinen
vuoteni Viikissä on mennyt olosuhteisiin nähden hyvin.
Ainejärjestötoiminta on itselleni ollut toimiva väylä
päästä mukaan tekemään asioita. Olen sotkenut lusikJoosua Hallikainen
kani myös alakerhojen toimintaan olemalla myös AkaFuksivastaava
teemisen karjakerhon hallituksessa. Jotta aika ei käy
liian pitkäksi näiden kahden viran lisäksi, sotkeuduin
mukaan myös Tähkän toimintaan. Näistä ja muista eri
järjestöistä lisää tulevilla sivuilla. Ole siis tarkkana.
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TERVETULOA
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A VIIKKIIN!
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tervehdys

H

eipähei juuri Sinä!

tuolissakin. Järjestössä voit olla mukana täysin vain tapahtumien kautta ja jos haluat päästä oppimaan toiminMoni tulee teitä fukseja vielä onnittelemaan
nasta ns. pintaa syvemmältä, voi toimintaan lähteä musaavutetusta opiskelupaikasta ja niin aion tehdä
kaan jo heti fuksisyksyn alussa.
myös minä. Onnea siis yhdestä elämäsi parhaasta valinnasta! Tervetuloa maatalousylioppilaiden kirjavaan lau- Haikeudella muistelen jo nyt omaa fuksisyksyäni ja suomaan, joka ei varmasti jätä ketään kylmäksi. Itse olen
sittelen vahvasti, että ottakaa ilo irti kaikesta mihin teille
Juho Komulainen ja minut on valittu toimimaan meidän annetaan mahdollisuus. Kavereiden saannista ei tarvitse
yhteisen ainejärjestömme Sampsa ry:n puheenjohtajana murehtia, sillä kaikki ovat täällä tismalleen samalla agentänä vuonna. Taustani lähtevät hiukka pohjoisempaa dalla kuin sinäkin eli etsimässä sitä omaa paikkaansa.
joskin ei vielä pohjoisesta - Kajaanista, missä taimistolla
Jos mikään yliopistossa, järjestössä, maataloudessa tai
ikäni varttuneena keksin lähteä syventämään opintojani
elämässä noin ylipäätään mietityttää, niin tule ihmeessä
Viikkiin. Aluksi ajattelin, että opinnot tulevat olemaan
juttelemaan. En ole mitenkään muita viisaampi, mutta
pitkälti lukiotyylisiä, mutta hyvin äkkiä tajusin, että varsiautan kovin mielelläni kaikessa. Nähdään orientoivalla
nainen opiskelu on vain puoli totuutta yliopistossa olemiviikolla ja Sampsan tapahtumissa koko syksyn mittaan!
sesta. Jälkimmäinen puolisko nimittäin käsittää kaiken
harrastustoiminnan ja aktiviteetit opintojen ympärillä verkostoitumisen aka. kavereiden kanssa ajan viettämisen.
Helsingin yliopistossa maatalouden opiskelua arvostetaan työelämässä tutkinnon lisäksi siksi, että täältä valmistuneet tyypit ovat luoneet tosi laajat kaveripiirit ympärilleen. Liki jokainen opiskelija kuuluu johonkin järjestöön ja sinulle se hyvin todennäköisesti on Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry. Taustoilla ei meillä ole
väliä sillä satojen hehtaarien viljelijä istuu loppujen lopuksi aivan samassa pöydässä pesunkestävän stadilaisen
kanssa syömässä opiskelijalounasta. Yhdistävä tekijä löytyy yleensä samasta kiinnostuksen kohteesta, joka on
alkanut satojen kilometrien päässä pellolta ja on lopulta
molempien edessä lautasella.
Sampsa on jäsentensä näköinen kokoontumispaikka, sillä
se on täysin jäsentensä pyörittämä kokonaisuus. Teidän
fuksivuonnanne toiminta varmasti pääsee koronan jälkeen jälleen puhkeamaan täyteen kukkaansa, jolloin tapahtumarepertuaariin kuuluu mm. juhlia, urheilua, yritysvierailuja, kulttuuria ja keskustelutilaisuuksia. Myös
matkoja kotosuomeen ja ulkomaille järjestetään vuosittain. Sampsa siis yhdistää sekä ihmisiä toisiinsa että
jäseniään tuleviin työpaikkoihinsa. Sampsan tapauksessa
myös yhteistyö toisten ainejärjestöjen kanssa on enemmän kuin tavallista, joten kavereiden löytäminen oman
alan ulkopuolelta ei ole mitenkään ihmeellistä. Järjestöt
ovat tosiaan yliopiston suola, joiden kautta kaikki valtamedioissakin pyörivät tempaukset yleensä järjestetään
ja näitä menneitä tapahtumia muistellaan vielä kiikkus-

Juho Komulainen
Sampsan puheenjohtaja
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MITÄ ON SAMPSA?

Teksti: Aino Sallinen

Sampsa on maatalousylioppilaiden ainejärjestö, joka on
toiminut vuodesta 1907. Takana Sampsalla on siis tänä
vuonna 114 aktiivista toimintavuotta, ja ainejärjestö onkin vuosien varrella tarjonnut monelle Viikin opiskelijalle
monenlaista tekemistä. Sampsa ry on matkalla tukemassa maatalousalan opiskelijoiden yliopistotaivalta, ottamassa kantaa maatalouskentällä tapahtuviin suuriin
muutoksiin ja puheenaiheisiin sekä järjestämässä tekemistä opiskelun oheen, joka pitää niin ainejärjestön johtokunnan ja toivottavasti muutkin alan opiskelijat kiireisinä.

lähihistoriasta löydy, mutta sampsalaiset vuosi vuoden
jälkeen ovat innokkaasti jatkamassa pitkään jatkuneita
perinteitä ja keksimässä myös lisää.

Latokartanon ylioppilaskylästä muodostui keskeinen piste Sampsan toiminnalle, senkin lisäksi, että moni maataloustieteilijä on siellä opiskeluaikansa asunut. Tänäkin
päivänä Sampsa ry:n toimisto sijaitsee C-talon alakerroksessa, niin kuin myös C-grundi nimellä tunnettu tapahtumapaikka. Sampsan sisällä toimivat kulttuuri- ja urheilujaos sekä opinto- ja kansainvälisyysjaos, jotka järjestävät
jäsenilleen niin fyysisiä kuin henkisiäkin virikkeitä. KirjalliSampsa toivottaa tervetulleeksi kaikki kasvintuotannon, sia lahjojaan pääsee kehittämään Sampsa-lehden ja Maaagroteknologian, maaperätieteen, kotieläintieteen ja
tiaisen toimituskunnissa. Sampsalaiset ovat matkanneet
ekonomian opiskelijat ja näistä kiinnostuneet jäsenikyhdessä merienkin taakse excursioille tutustumaan muiseen. Ainejärjestömme tarjoaa jäsenistölleen virikkeitä
den maiden maatalouteen, mutta vuosittaisia, Suomen
myös neljän alakerhonsa kautta, jotka ovat muodosturajojen sisäpuolella toteutuvia perinteitä ovat Syyskisat
neet alakohtaisen erikoistumisen myötä. Sampsa alaker- Mustialassa, Nuijaturnaus Ilmajoella ja joka keväinen
hoineen on menneisyydessä ollut ja on edelleen aktiivi- maakuntamatka. Monet sanovatkin näiden reissujen olenen talkoilija ja maatalousalan puolustaja. Hienona men- van opiskeluajan parasta antia.
neisyyden esimerkkinä on Latokartanon ylioppilaskylän
Tervetuloa opiskelemaan maataloustieteitä, Sampsa ry
perustaminen 1950-luvulla, jonka ensimmäiset kaksi
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Viikkiin!
opiskelijataloa rakennettiin sampsalaisten järjestämän
varainkeruun tuotoilla. Täysin samanlaista ponnistusta ei
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Akateeminen
Karjakerho
Lisäksi kerholla on tapana ollut suorittaa lyhyempiä, noin
päivän kestäviä opintoreissuja. Lisäksi kerholla on monia
perinteitä, joista tunnetuin on vappuisin tapahtuva Mannerheimin ratsastajapatsaan hevosen ruokinta.

H

ei Sinä fuksi! Tervetuloa opiskelemaan Viikkiin ja Fuksit ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan ja osallistumaan kokouksiin ja aivan kuten muidenkin alakerhomukaan alakerhoomme!
jen toimintaan, on kynnys mukaan AKK:n toimintaan lähAkateeminen Karjakerho on yksi Sampsa ry:n
temiseen matalalla. Kokouksia järjestetään syksyllä ja
neljästä alakerhosta, ja sen nimi lyhennetään usein tutta- keväällä alamme yrityksissä, ja ennen joulua pidetään
vallisempaan muotoon AKK. Virallisesti Akateeminen
vaalikokous, jossa valitaan seuraavan vuoden hallituksen
karjakerho on kotieläintieteen opiskelijoiden kerho, jon- jäsenet. Hakeutumalla AKK:n johtokuntaan pääset vaika virallinen painotus on harraste- ja tuotantoeläimissä, kuttamaan kerhon toimintaan, sekä saat arvokasta ja
mutta mukaan pääsevät kaikki aiheesta vähänkin kiinhedelmää kantavaa kokemusta järjestötoiminnasta. Linostuneet Sampsan jäsenet, vaikka pelkän pehmonallen säksi liittymällä AKK:n sähköpostilistalle varmistut, ettet
kanssa!
jää mistään paitsi. Tuutorit neuvovat sinua tarkemmin,
kuinka sähköpostilistalle liitytään
Korona-aikana tapahtumat ovat pitkälti rajoittuneet etänä järjestettäviin, joista yhtenä esimerkkinä toimii Pörrö- Toivottavasti innostuit AKK:sta, mukaan saa liittyä vaikkei
live, jossa jäsenet pääsivät esittelemään omia lemmikpääaineena opiskelisikaan kotieläintiedettä, vain kiinnoskieläimiään toisille jäsenille. Myös perinteinen Back to
tus riittää. Kysy rohkeasti AKK:n toiminnasta Tuutoreilta
school-ilta voitiin syksyllä järjestää jopa aivan livetapah- ja olisi hienoa kohdata kokouksissa <3
tumana. Vaikka etäily onkin vaikeuttanut toimintaa, niin
toivon mukaan kuitenkin viimeistään syksyllä päästäisiin
tekemään yhdessä ja näkemään toisia kanssaopiskelijoita
muutoinkin kuin ruudun kautta. Tuon illan aikana vanhat
opiskelijat näkivät toisiaan ja fuksit pääsivät tutustumaan
sekä toisiin fukseihin, että vanhempiin opiskelijoihin.
AKK:lla on T-A:n eli Tekniikka Agraarien kanssa yhteinen
kerhohuone, joka sijaitsee Viikin koetilan opistorakennuksessa kerroksessa kolme. Tuttavallisemmin ”kertsiksi”
kutsuttu kerhohuone on opintojen välissä lähes täynnä
mukavaa höpinää, juoruja ja uusinta tietoa kanssaopiskelijoilta, sekä alan lehtiä ja kahvin tuoksua.

AKK: n perinteisiä tapahtumia ovat laidunkauden avajaiset - eli Laitsarit - keväällä ja päättäjäiset syksyllä. Karjakerholaiset ovat myös ahkeria reissaajia ja, kerho järjestääkin lukuvuoden aikana erilaisia opintomatkoja ja ekskursioita, joista viimeisin pidempi suuntautui Lappiin.

Ida Simola
AKK:n puheenjohtaja
ida.w.simola@helsinki.fi
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Akateemiset
kasvintuottajat

H

ei fuksi, paljon onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Viikkiin!

Akateemiset kasvintuottajat, tuttavallisemmin
AKT, on yksi Sampsa ry:n neljästä alakerhosta. Nimensä
mukaisesti AKT on kasvintuotantotieteen opiskelijoiden
sekä kaikkien muiden kasveista kiinnostuneiden oma
kerho, joka perustettiin vuonna 2010 Akateemisen puutarhakerhon ja Kasvintuotantokerhon yhdistyessä. Nuoren kerhomme perinteet ulottuvatkin näiden aiempien
kerhojen kautta jopa 1950-luvulle saakka.

nähdä vaikkapa Puuhiksella, joka on AKT:n käyttämä kerhohuone Viikissä B-talon eli Metsätalon alakerrassa.
Olitpa sitten ammattitason viljelijä, parvekepuutarhuri
tai viherpeukalo-keskellä-kämmentä, olet lämpimästi
tervetullut mukaan toimintaamme!

Järjestämme pitkin vuotta erilaisia tapahtumia, joista
suurimmaksi on muodostunut syksyn perinteinen sadonkorjuujuhla Kekrit viinanmaustokilpailuineen. Juhlimisen
lisäksi kerholaisille on viime vuosina ollut tarjolla monenlaista toimintaa rennosta hengailusta ja lautapeli-illoista
aina koti- ja ulkomaanekskursioihin asti. Kerhon kokousten yhteydessä toteutettavat yritysvierailut tarjoavat
hyvän tilaisuuden saada alan ajankohtaisinta tietoa sekä
verkostoitua mahdollisten tulevien työnantajien kanssa.
Kasvintuottajien kaljakerho eli KatuKake toimii AKT:n
alaisuudessa ja kerää kerholaiset säännöllisen epäsäännöllisesti yhteen viettämään aikaa oluen maistelun merkeissä.
Hankimme kerholle varoja tekemällä tilauksesta kukkasidontatöitä, kuten kimppuja ja asetelmia. Talkoisiin ovat
tervetulleita kaikki halukkaat, ja sidontaa pääsee harjoittelemaan kukkasidontakursseilla, jotka nekin ovat osa
toimintaamme.

Katleena Saarinen
AKT:n puheenjohtaja 2021
katleena.saarinen@helsinki.fi

Viimeisen reilun vuoden aikana tapahtumat on järjestetty sattuneesta syystä pääsääntöisesti etänä eikä aivan
kaikkea ole voitu tehdä, mutta toivottavasti pääsemme
pian taas normaalin toiminnan pariin! Silloin voimme
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Markkina-Agraarit
muita tapahtumia yksin ja yhteistyössä toisten alakerhojen ja ainejärjestöjen kanssa. Sinä fuksi olet aina tervetullut tapahtumiimme ja vanhemmat Markkina-Agraarit
tulevat mielellään tutustumaan juuri sinuun!

T

Paras tapa tutustua samanhenkisiin opiskelijatovereihin
on lähteä mukaan Markkina-Agraarien johtokuntaan!
Alakerhon johtokuntavirat ovat matalan kynnyksen virkoja, joihin on helppoa lähteä fuksinakin mukaan. Johtokunnassa pääset laajentamaan tuttavapiiriäsi mahtavasMarkkina-Agraarit on Sampsa ry:n neljästä alakerhosta
sa seurassa sekä järjestämään ja vaikuttamaan M-A:n
vanhin – toimintamme juuret ulottuvat 1950-luvulle!
tapahtumiin rennolla meiningillä! Markkina-Agraarien
Kuluva vuosi on jo 62. toimintavuotemme. Jäsenistömme johtokuntaan ovat fuksit erittäin tervetulleita ja mikään
koostuu maatalousekonomiaa pääaineenaan opiskelevis- virka ei ole ulottumattomissasi. Joinain vuosina jopa koko
ta tai muuten asiasta kiinnostuneista opiskelijoista. Jos
johtokunta on koostunut fukseista! Lähde siis rohkeasti
maatalouden liiketalous, maaseutuyrittäjyys tai maatamukaan ennen joululomaa järjestettävään vaalikokouklouspolitiikka kiinnostavat sinua, olet erittäin tervetullut seen!
mahtavaan joukkoomme.
Nähdessäsi syksyllä Ladonlukossa kahvilla luentoja pakoiMarkkina-Agraarit – kansankielisemmin M-A – järjestää levia Markkina-Agraareita tule rohkeasti juttelemaan!
sekä asiapitoista että viihteellisempää ohjelmaa ympäri Nähdään syksyllä!
vuoden. Koronarajoitukset ovat laittaneet suunnitelmia
uusiksi, mutta järjestämme teidänkin fuksisyksyynne
mahtavaa ajanvietettä turvallisesti mahdolliset rajoitukset huomioiden. Kannattaa siis olla opintojen alettua
kuulolla! Markkina-Agraarien tapahtumat ovat loistavia
paikkoja tutustua vanhempiin opiskelijoihin ja saada heiltä vinkkejä opiskeluun sekä kartuttaa verkostoa tulevaisuuteen. On myös mukavaa tunnistaa vanhempia Markkina-Agraareita kampuksella ja tuntea kuuluvansa tähän
mahtavaan porukkaan.
ervehdys tuore fuksi ja potentiaalinen tulevaisuuden Markkina-Agraari! Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja parhaasta mahdollisesta alavalinnasta. Tervetuloa Viikkiin!

M-A:n perinteisimpiä tapahtumia ovat kevätlukukauden
avaavat kaudenavajaiset, jotka ovat oiva keino sekoittaa
unirytmi heti kevätlukukauden alkuun. Syksyllä tarjolla
on opiskelijabileiden ehdotonta eliittiä, kun MarkkinaAgraarit järjestää vuosittain sikajuhlat. Asiapitoisemman
ohjelman kärkikastia on maatalouspoliittinen tupailta,
johon saapuu alan parhaita osaajia paneelikeskusteluun
puimaan ajankohtaisia aiheita. Lisäksi M-A:lla on paljon

Lauri Ollila
Markkina-Agraarien puheenjohtaja 2021
lauri.ollila@helsinki.fi
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Tekniikka-Agraarit

H

eipä hei fuksit ja lämpimät onnittelut opiskelupaikastanne! Edessänne on nyt elämänne parhaat vuodet, joita pääsette viettämään viihtyisässä Viikissä ja vieläpä parhaassa seurassa.
T-A eli Tekniikka-Agraarit on yksi Sampsan neljästä alakerhosta. Tämän kerhon keskustelunaiheet liittyvät vahvasti agroteknologiaan ja niinpä kerhoomme ovat tervetulleita kaikki vähänkin traktoreista tai mistä vaan maatalouteen liittyvästä teknologiasta kiinnostuneet. TA:laiset ovat varsin rempseää porukkaa, joiden kanssa
tulee väkisinkin juttuun.

Kaikille löytyy varmasti mieleinen tai mieleisiä kerhoja,
joissa voi verkostoitua mitä pidänkin erittäin tärkeänä
varsinkin tällä alalla. Onnittelut vielä kerran mahtavasta
opiskelupaikasta! Syksyllä nähdään!

Kuten kaikki alakerhot, niin myös T-A järjestää tapahtumia normaalisti ja poikkeusolojen aikana mahdollisuuksien mukaan, ainakin etänä. Kokouksia järjestämme vuodessa kolmesta neljään ja nämä pyritään järjestämään
yhteistyössä alamme yritysten kanssa, mahdollisesti heidän tiloissaan, nauttien kyseisen yrityksen esittelystä.
Muita maineikkaita T-A:n tapahtumia on legendaariset
haalarisitsit, AKK:n (Akateeminen karjakerho) kanssa yhteiset laidunkauden päättäjäiset, pikkujouluristeily, traktorinajokoulutus ja mikäli mahdollista, matka Agritechnica messuille. Eli yleiskokouksista risteilyihin ja koulutuksista sitseihin, joten kaikille löytyy varmasti jotain.
T-A:laisilla on myös hyvät puitteet verkostoitua AKK:n
kanssa yhteisellä kerhohuoneella, sekä tunnetulla
kärrysaunalla. Kärrysaunaan tulet varmasti löytämään,
sillä se sijaitsee normaalioloissa keskeisellä paikalla Latokylässä. Saunaa lämmittävät Saunakerhon jäsenet, jotka
takaavat sinulle maittavat löylyt ja mahdollisesti hyvää
saunaseuraa.

Tomi Tyykilä
Tekniikka-Agraarien puheenjohtaja 2021
tomi.tyykilä@helsinki.fi

Haluan kannustaa teitä uusia fukseja alakerhotoimintaan, sillä siitä on hyötyä ja se antaa mahdollisuuksia.
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Tuutoriesittelyt

Tuutorit ovat juuri pelkästään teitä
varten, joten älä epäröi vetää heitä
hihasta. He ovat valmiita auttamaan
niin opintoihin kuin muuhun elämään liittyvissä asioissa.

Otto
Moi, tykkääks sää mansikoista? Mä oon Yrjölän Otto, toisen vuoden maataloustieteiden
opiskelija ja oon kotosin Mahnalan perämettistä (se kohta kolmostiestä mis on ympyröitä
ja sit viä vähä matkaa pöndelle). Meil on kotona usea mansikka, ainakin 10, eli kotosin oon
marjatilalta. Latis on hyvä paikka ihmiselle asua, koska myös 5 aamuyöstä on hyvä aika
leipasta leipää ja kuunnella kun linnut huutaa hoosiannaa ja rusakot sunnittelee Latiksen
pihassa maailmanvalloitusta. Oon vissii vähä omalaatunen hörhö mut multa voi kysyä millon vaa mitä vaan ja missä vaa ja koitan vastata/auttaa parhaani mukaan. Tervetuloa ja
groovaillaan ja hengaillaan syksynmittaa Latiksella ja muualla!

Sandra
Moikka ja super isot onnittelut opiskelupaikasta. Mahtavaa, että päädyit
just Viikkiin osaksi meidän poppoota! Mä oon Sandra ja toimin yhtenä
teidän tuutoreista. Kotosin oon Vantaalta eikä tilataustaa siis löydy minkäänlaista. Ylioppilaaksi valmistuin pienestä Sipoon lukiosta vuonna 2018
ja pikaisen välivuodenkin ehdin siinä vietellä. Viikkiin pääsin opiskelemaan
vuonna 2019 ja aloitan nyt kolmatta opiskeluvuotta kasvintuotannon parissa. Viikkiin sekä maataloustieteisiin mut sai hakemaan kiinnostus ruokaa sekä tulevaisuuden ruoantuotantoa kohtaan. Vapaa-ajan tykkään
viettää rennosti joko urheillessa, ulkoillessa tai ihan vaan ystävien kanssa.
Tsempit teille alkavalle opiskelutaipaleelle suosittelen lähtemään kaikkeen reippaasti mukaan ja kerryttämään mieleenpainuvia muistoja viikkiläisten kanssa. Tervetuloa Viikkiin ja nähdään orientoivalla viikolla!

Pinja
Hellurei ja hellät tunteet!
Mie oon Pinja Koponen ja oon kotoisin Lappeenrannasta. Oon ite fuksi
vuosimallia 2020 eli itsekin aika uusi naama Viikissä. Vissiinki oon aika
puheliasta sorttia, mutta se kuulemma kuuluu tähän EteläKarjalalaiseen luonteeseen.
Itelläni ei oo minkäänäköstä tilataustaa, mutta siitä huolimatta täällä
ollaan. Kotoa meiltä löytyy koira jos toinenki ja miulla oiskin tarkotuksena lähteä opiskelemaan kotieläintieteitä. Harrastuksiin miulla kuuluu kuntosalilla käynti, netflixin kattominen ja haalareiden ulkoiluttaminen.
Onnittelut teille kaikille uusille fukseille opiskelupaikasta! Toivottavasti
päästään tapaamaan Viikissä paikan päällä piakkoin! Jos ja kun Viikkin
päästään niin tuleppa nykäsemään hihasta ni tutustutaan.
Aivan mahtavaa fuksivuoden starttia teille kaikille!
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Sofia
Hei! Olen Sofia, kotoisin Porista. Opiskelen Viikissä kotieläintieteitä. Opintojen ohella työskentelen eläinlääkäriasemilla eläintenhoitajana. Eläimet ovat siis hyvin lähellä sydäntäni sekä
iso osa arkeani.
Tuutorina haluan ehdottomasti päästä tutustumaan uusiin
fukseihin ja olla avuksi. Mielestäni verkostoituminen on hyvin
tärkeää jo heti opintojen alkutaipaleella.
Minuun saa aina olla yhteydessä jos esimerkiksi jokin mieltä
askarruttaa. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan ja kysyvä ei
tieltä eksy!
Nähdään Viikissä!

Riikka
Moikka tulevat fuksit, heti ekana onnittelut parhaasta mahdollisesta
opiskelupaikasta! Miä oon Riikka 21v ja kotoisin Etelä-Savosta, Puumalasta. Vanhempien lypsykarjatila ja muu oheistoiminta on tutustuttanut
maatalouteen jo pienestä pitäen, vaikka aikaisempi alavalinta veikin
täysin muihin ympyröihin hetkeksi. Onneksi päädyin lopulta kuitenkin
hakemaan Viikkiin, en ole katunut hetkeäkään ja uskon että ei moni
muukaan täällä! Vapaa-aikaa viettelen milloin minkäkin homman parissa, mutta etenkin ruoanlaitto ja ulkoilujutut on sydäntä lähellä.
Oma fuksivuoteni olikin aikamoista ruljanssia ja etäilyä koronan johdosta, mutta muutamia hyviä hetkiä ehdin myös Viikissä ja Sampsalaisten
seurassa viettää, toivottavasti syksyllä sitten paljon lisää. Onneksi pääsin heti ekoina päivinä tutustumaan porukkaan ja näkemään paikkoja,
sillä tutustuminen opiskelukavereihin alkaa heti ensi hetkestä lähtien.
Orientaatioviikolla kannattaakin lähteä jo rohkeasti mukaan tapahtumiin ja tutustumaan muihin Sampsalaisiin, parasta Viikissä on että kaikki ihmiset eri taustoilla otetaan niin hyvin vastaan ja kaverien saamiselta on lähes mahdotonta välttyä.
Me tuutorit odotetaan teitä fukseja jo innolla ja toivotaan että päästään kaikesta huolimatta järjestämään teille kaikkea kivaa. Muistakaa
ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, ollaan täällä teitä varten! :)

Elli
Moikka fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta! Mä oon Elli, 20-vuotias vantaalainen ja syksyllä alkaa kolmas vuoteni maaperä- ja ympäristötieteen
parissa. Itse hain Viikkiin hetken mielijohteesta ja sen kummemmin maatalousalaan perehtymättä. Minulla ei siis ole maatilataustaa ja haluankin varoittaa kaltaisiani kaupunkilaisia siitä, että Viikissä saattaa ennakkoluuloistaan huolimatta innostua lehmistä ja traktoreista (sekä ehkä myös maajusseista...), vaikkei niistä aikaisempaa kokemusta olisikaan. Tänne tulemista
ei kuitenkaan ole tarvinnut katua hetkeäkään, sillä onhan seurakin täällä
aivan loistavaa. Opiskelkaa siis rohkeasti sitä, mikä kiinnostaa ja osallistukaa myös kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin. Vinkkinä voin kertoa, että PMkisat ovat yksi parhaimmista tilaisuuksista pitää hauskaa ja verkostoitua
opiskelukavereiden kanssa!
Syksyä odottaen!
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Emilia
Hellurei fuksit 2021! Onnea mahtavasta opiskelupaikasta! Olette tulleet juuri
oikealle alalle, nimittäin maataloustieteisiin! Olen iloinen puolestanne ja toivotan onnea ja menestystä tuleville opiskeluvuosille täällä Viikin kampuksella.
Olen Emilia, vuoden 2020 fuksi, joten opiskelut koronaikana on tullut hyvin tutuksi. Olen kotoisin tilalta Siuntiosta, Uudeltamaalta. Harrastuksiini kuuluu heppajutut, huonekasvit, uiminen ja ulkoilu, eikä saa poissulkea saunomista! Haluan tulevaisuudessa olla mukana vaikuttamassa tärkeisiin kysymyksiin liittyen
Suomen maatalouteen ja kotimaiseen ruoantuotantoon.
Heti vinkiksi haluan antaa teille fukseille sen tiedon ja taidon, että olkaa valmiina verkostoitumaan ja olla mukana kaikessa mahdollisissa uusissa asioissa. Esimerkiksi apuemännän tai -isännän pesti ja erilaiset tapahtumat ovat mainio
keino tutusta uusiin ihmisiin, myös vanhempiin opiskelijoihin.
Meitä tuutoreilta saa vetäistä hihasta milloin vain, ihan vaikka juttuseuraksi.
Ollaan täällä juuri tietä varten! Och även samma på svenska!

Lassi
Moro! Mahtavaa että olet valinnut parhaan koulupaikan tässä maassa ja onnittelut siitä! Olen Lassi Pöyhönen kolmatta vuotta aloitteleva agroteknologian
opiskelija. Kotitilani on Suonenjoella pohjois-Savossa, mutta ei, meillä ei ole
mansikkaa vaan lihasikoja. Vapaa-aika kuluukin hyvin maatilan töissä, mutta
onneksi kesäisin ehdin myös moottoripyöräilemään. Opiskelu ja asuminen Viikissä jännitti aluksi tällaista maalaista, mutta nopeasti siihen tottui. Sitä paitsi
Viikissähän on peltoa ja metsää, jos ei ikkunasta katsoen niin ainakin kävelymatkan päässä. Ainejärjestö- alakerhotoimintaan kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, niissä pääsee vaikuttamaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin! Toivottavasti koronatilanne helpottaisi mahdollisimman nopeasti, jotta te fuksit
pääsisitte kunnolla opiskelijaelämään kiinni. Tervetuloa Viikkiin!

Aino
Moikka! Mä oon Hautaniemen Aino ja aloitan syksyllä toisen opiskeluvuoteni Viikissä
tarkoituksena suuntautua kotieläintieteisiin. Oon kotoisin pikkukunnasta Karijoelta,
joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, lähellä Pohjanmaan rajaa. Kotona vanhemmillani on
yhden robotin lypsykarjatila, joten lehmien kanssa on tullut vietettyä paljon aikaa ja
siksi ne ovatkin niin lähellä sydäntä! Vapaa-ajalla urheilen, luen kirjoja ja vietän aikaa
kavereiden kanssa, mutta mua voi aina välillä bongata myös navettahommissa. Lisäksi
kotoa meiltä löytyy vajaan kymmenen jäsenen kissa-armeija, joten niidenkin hoitaminen on aika lailla arkipäivää.
Onnittelut teille kaikille fukseille opiskelupaikasta, ootte tehnyt hyvän valinnan tulla
opiskelemaan tänne Viikkiin! Tuutte varmasti viihtymään täällä, koska samanhenkisiä
ihmisiä kyllä löytyy! Maataloustieteiden opiskelijat ovat hauskaa ja menevää porukkaa,
ja siksi opiskelijatapahtumat ovat aina osallistumisen arvoisia. Oma fuksivuoteni sattuneesta syystä oli vähän erilainen, mutta Sampsa on onneksi aktiivisesti järjestänyt etätapahtumia kaiken opiskelun keskellä. Pienen kylän kasvattina oon yllättävän hyvin
sopeutunut Helsingin vilinään, joten niin käy varmasti sullekin.
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Annastiina
Moikka, täällä kirjoittelee Sonja! Ensinnäkin onnittelut koulupaikasta
ja tervetuloa osaksi huippujoukkoa. Oon kotoisin PohjoisPohjanmaalta, Haapavedeltä. Opiskelen toista vuotta maatalousekonomiaa. Itselläni ei ole tilataustaa, mut olen sen verran paljon tiloilla
pyörinyt pienestä pitäen, että sain sieltä kipinän tähän touhuun mukaan. Itse asun Viikissä Latokartanon ylioppilaskylässä eli Latiksessa ja
en voi muuta, kun suositella tätä paikkaa. Latis on ihan vieressä yliopistoa ja tapahtumatkin ovat yleensä tässä ihan vieressä, jos ja kun
korona ne vihdoin sallii. Täällä saa kavereita ympäri Suomea ja uusiin
ihmisiin pääsee parhaiten tutustumaan tapahtumissa ja bileissä. Suosittelenkin teitä siis osallistumaan kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin.
Toivottavasti ei jouduta kärsimään koronarajoitteista ollenkaan enää
syksyllä! Nähdään syksyllä!

Jenni
Heipä hei uudet fuksit! Onnittelut mahtavasta opiskelupaikasta! Mä oon
Jenni ja oon tämmönen kaupunkilaistsirbula eli ihan Helsingistä kotoisin.
Oon 23-vuotias eli pari vuotta ennen opiskelujen alkuja ehti hurahtaa
töissä oppaana ja avustajana. Välivuosina ehti miettiä mitä haluaa tehdä
isona ja mielessä kävi ainakin toimittaja, filosofi ja logopedi, mutta lopulta
päädyin maataloustieteisiin ja olen ollut hurjan tyytyväinen. Aloitan siis
syksyllä toisen opiskeluvuoteni Viikissä, toivon mukaan kasvintuotanto
opintosuuntana.
Ensimmäinen opiskeluvuosi on nyt hurahtanut lähestulkoon täysin etänä,
mutta sampsalaisten hyvän meiningin takia kavereita ja sitä kautta tukea
etäilyyn on kyllä saanut. Toivottavasti koronatilanne syksyllä olisi jo parempi niin päästäisiin orientoivalla viikolla näkemään jo ihan kasvotusten!

Iida B
Moikkamoi ja tervetuloa Viikkiin opiskelemaan! Mä oon Iida Blom ja
alotan syksyllä toisen vuoden opinnot maataloustieteiden parissa. Tilataustaa multa ei löydy, vaikka oonkin kotoisin maaseudulta Uudenmaan pohjoispuolelta Pornaisista. Maataloustieteiden pariin oon päätynyt ihan mielenkiinnosta suomalaiseen ruoantuotantoon ja sen ympäristövaikutuksiin. Vapaa-ajalla tykkään liikkua luonnossa ja tehdä
käsitöitä.
Viikkiin muuttaminen voi alkuun kauhistuttaa, mutta ekojen viikkojen
aikana yliopistoympäristö ja uudet opiskelijakaverit alkaa tulemaan
tutuiksi. Pian Viikki onkin teille jo koti, jossa saatte viettää mahtavat
opiskeluvuodet. Jos mieltä askarruttaa jokin opiskeluihin liittyvä asia
niin, multa saa ehdottomasti tulla kysymään apua.
Odotankin jo innolla, että päästään syksyllä näkemään ja tutustumaan
toisiimme! Onnea vielä opiskelupaikasta ja nähdään orientoivalla viikolla!

15

16

Oskari
Moro! Olen Yli-Karron Oskari, tulevana syksynä toisen vuoden maataloustieteilijä ja ennen kaikkea yks teidän tuutoreista. Lähtösi ole
Kodisjoelt, Varsinaisen Suome ja Satakunna rajalt. Viikis maksa vuokraa HOAS:in solust, mut kulunee vuode aikan en siellä kovinkaan
mont yöt ol nukkun.
Kotinurkist löytyy mettä ja hiljaisuuden lisäks vähä viljaa ja sokerjuurikast, bioenergiabisnest ja rivi vanhenevaa kalustoo. Sitä kuuluisaa
tilataustaa täl konemiehellä siis on, ja viljellä ole halun nii kauan ko
muista – siks kai Viikkiinkin päädyi.
Palkkatyölt ja maataloudelt jäävä ”vapaa-aika” kuluu paikallise urheiluseura höntsäporukoissa (sähly, jalis, pesis) ja partiolippukunna
vastuis. Toki sielt löytyy myös hyviä kavereit ja monimuotosia muistoja; lohta ole vissiin loimuttanut parhaimmillaan 70 hengel ja joskus
tehny 49 tuntii samoil silmil.
Mut ei kai siinä, nährään syssymmällä, toivottavast livenä!

Iida M
Tervehdys fuksit! Suuret onnittelut teille kaikille mahtavasta opiskelupaikasta, se on hieno saavutus ja suuri askel eteenpäin elämässä! Mä olen Mäen Iida, Humppilalaisen lypsykarjatilan
kasvatti ja yksi teidän tuutoreistanne. Aloitin opinnot Viikissä viime syksynä ja tarkoitukseni olis
erikoistua kotieläintieteisiin. Kotitilalla asustelee porukoideni lisäksi kolmisenkymmentä lypsävää sekä nuorkarja ja navettakissojen kiistaton kuningas Kehveli (kuvassakin komeilee) kavereidensa Nappisilmän ja Nokinenän kanssa. Lehmien parissa maaseudulla kasvaneena ja töitä tehneenä kiinnostus erityisesti lypsykarjan jalostukseen ja ruokintaan ovat ottaneet tulta alleen,
minkä vuoksi kotieläintieteet oli luonnollinen opiskeluvalinta minulle Helsingin vilskeen tuomasta jännityksestä huolimatta. Vuodesta 2012 olen harrastanut karjanäyttelyissä käymistä
aina ulkomaita myöten, joten voi olla, että joku on minut jossain bongannutkin lypsykarjakehistä valkoset tamineet päällä. Jos tulee mitä tahansa kysyttävää, niin minuun saa ottaa yhteyttä
vaikkapa sähköpostilla: iidammaki@gmail.com. Odotan jo innolla kaikkien teidän tapaamista,
joten nyt todella toivotaan, että vallitseva maailmantilanne sen syksyllä sallisi. Lämpimästi tervetuloa Viikkiin joka tapauksessa!
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Lauri
Hei! Olen Lauri Kajan ja olen kolmatta vuotta aloitteleva
maataloustieteiden opiskelija. Olen kotoisin Karttulasta joka
kokoomuslaisen utopian seurauksena on nykyään osa Kuopiota. Kotitilalta meiltä löytyy lihanautoja ja kesällä aika kuluukin pitkälti pellolla tai pellon raivauksessa. Ainakin tällä
hetkellä olen ekonomian puolella mutta ei tiedä tuleeko minusta kumminkin jälkiherännyt kasvi, kun on tullut jo pari
vuotta tuolla hallituksessakin pyörittyä. Hyvää fuksivuotta
kaikille ja tervetuloa Viikkiin.

Eero
Terve! Aluksi nyt onnittelut parhaasta opiskelupaikasta! Mää oon Aution
Eero, 21vuotta ikää ja kotoisin Jalasjärveltä Etelä-Pohjanmaalta. Syksyllä
alkaa kolmas vuosi maatalousekonomiaa. Kotoa löytyy sikatila missä vapaaaika kuluu kivasti. Mielipide löytyy aivan kaikkeen vaikken asiasta mitään
tietäisikään.
Koulun alku jännitti mutta näin jälkeenpäin ajateltuna se oli turhaa. Oman
henkisiä kavereita löytyy aivan varmasti. Ensimmäisenä vuotena taisin istua
kaverien kanssa enemmän kahvilla mitä luennoilla. Kannattaa lähteä rohkeasti kaikkeen mukaan. Toivottavasti nähdään livenä syksyllä!
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Fuksivuosi Viikissä
Rakas fuksi,
Tervetuloa Viikkiin ja onnittelut sisäänpääsystä!
Olet tulossa osaksi erittäin ystävällistä, monipuolista ja
hauskaa tiedekuntaa, jossa riität omana itsenäsi ja tulet
pärjäämään hyvin.
Fuksivuonnani ehdin tutustua useisiin upeisiin ihmisiin,
joiden kanssa olen oppinut ja nauranut paljon. Olen
myös päässyt kokemaan useat ikimuistoiset tapahtumat,
vaikka olenkin vasta opiskelu-urani alussa.
Orientaatioviikolla tutustuimme toisiimme sekä uuteen
yliopistoympäristöön hauskojen ulkopelien, kyykkäturnauksen ja fuksisuunnistuksen avulla. Pääsimme lähes
heti käsiksi siihen yhteen vaatekappaleeseen, joka on iso
osa opiskelijaidentiteetin ilmaisemista: Sampsan kirkkaanvihreät opiskelijahaalarit! Niitä pääsi pian testaamaan piknik-sitseille, jossa me fuksit kohtasimme ensimmäistä kertaa Sampsan laulukirjat, laulunjohtajat sekä
sitsailun salat. Syyskuun lopussa pukeuduttiin ”smart
casual”-pukukoodin mukaisesti Markkina-agraarien railakkaisiin sikajuhliin. Kävi nopeasti ilmi, että kanssaopiskelijani olivat ihania, rentoja ja hauskoja ihmisiä, joiden
kanssa mielelläni viettäisin seuraavat vuodet, yhdessä
opiskellen ja Viikissä muistoja luoden. Vanhemmat opiskelijat olivat käsittämättömän avuliaita ja jakoivat mielellään kokemuksen kartuttamaa viisauttaan. Muistan ajatelleeni, että täällä on ihmisen hyvä olla.

Jos olet lainkaan kuten minä – tai kaikki muut – saattaa
sinua hiukan jännittää uuden ihmisjoukon tapaaminen.
Itseäni on uusiin porukoihin heittäytyessä auttanut jaetun ihmiskokemuksen muistaminen: todennäköisesti ne
samat epävarmuudet, mitä mietit, vaivaavat myös vieressäsi olevaa ihmistä ja hän saattaa jopa miettiä juuri
samaa asiaa kuin sinä. Lisäksi tahtoisin haastaa sinut:
pidä silmät auki ja kun huomaat, että joku meinaa jäädä
yksin, pyydä hänet mukaan porukkaan ja kysäise hänen
kuulumisia. Kaikkien keskustelujen ei tarvitse sujua sulavasti, vaan on ihan inhimillistä, jos ensimmäisiä kertoja
tavatessa sitä tapailee myös vähän tavuja (onneks musta
ei tuu runoilijaa..). Merkityksellisiä keskusteluja synnyttävät avoimet kysymykset sekä oma avoimuus. Miksi juuri
maataloustieteet? Mitä harrastat; mitä rakastat siinä
lajissa? Myös se, että jaat jotain itsestäsi vaikkei toinen
osapuoli sitä aina muistaisi kysyä, edistää keskustelun
Syksyllä oli tarjolla kaikkea hauskaa: lukuisia aine- ja har- luonnollisuutta. Pidetään Sampsassa kaikki mukana ja
rastejärjestöjä, osakuntia, tapahtumia ja mielenkiintoisia kaikki toisistamme huolta!
kursseja. Minulla oli kuitenkin resursseja, kuten aikaa ja
jaksamista, rajatusti, joten päätin olla armollinen itselleni Sulla tulee olemaan aktiiviset, helposti lähestyttävät,
ja hyväksyä myös sen, ettei ihan kaikkeen voi ehtiä. Osal- avuliaat, osaavat ja mukavat tuutorit vastassa. Myöskään
listumalla avoimin mielin tapahtumiin löysin itselleni par- me muut vanhemmat opiskelijat emme malta odottaa,
että pääsemme tapaamaan ja opastamaan sinut sekä
haimmat järjestöt.
uudet opiskeluystäväsi Viikin saloihin! Toivon koko sydämestäni sinulle lämmintä ja
rentouttavaa loppukesää. Nähdään syksyllä,
kun pääset Viikkiin luomaan elinikäisiä ystäviä!

Vuoden fuksi
Aurora Ståhlberg
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Viikin haalarivärisuora
Sampsa ry (maataloustiede)
Metsäylioppilaat ry (metsätiede)
Agro-Forst (ruotsinkieliset maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat)
Lipidi ry (elintarviketietiede)
Helix ry (biokemia sekä solu- ja molekyylibiologia)
Myy ry (ympäristötiede)
Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede)
Vita ry / Viikin taloustieteilijät (elintarvike-ekonomia)
Voluntas ry (markkinointi)
Viri Lactis ry (entinen meijerialan opiskelijoiden ainejärjestö)
Vuorovaikeutus (VV) ry (ympäristö- ja luonnonvaraekonomia)
EKY ry (eläinlääketieteellinen)
YFK (farmasia)
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Latokartanon ylioppilaskylä
a.k.a

Latis

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 tarvitse 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.

loista löytyy aina kaveri jonka kanssa vaihtaa päivän
polttavat uutiset.

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 kasvaa.
Edullisen vuokran ansiosta rahaa jää muuhunkin kuin
asumiseen.

Latiksessa tarvittavat palvelut ovat lähellä. Ruokakaupat
(Prisma, Alepa, K-Supermarket), Posti, Monari, liikuntareitit ja pikavuoropysäkit ovat kävelymatkan päässä. Bilepäivinä Alko palvelee iloisesti, samoin kuin seuraavan
aamun apteekkitätikin. Pyykinpesu onnistuu helposti
yhteisellä pyykkituvalla ja sauna lämpiää useamman kerran viikossa Latiksen yleisillä saunavuoroilla. Bonuksena
Latis on yhteisö myös talojen välillä. Jos omasta kerrok- vielä pihalta löytyy iso rivi asukkaille tarkoitettuja ilmaisesta ei löydy elämää, toisista kerroksista tai naapurita- sia parkkipaikkoja.

Jos soluelämä pelottaa , niin kannattaa muistaa,
että pois muuttaminen on aina mahdollista. Vahvasti suositeltavaa onkin muuttaa ensin Latiksen
solukämppiin ja katsoa sopiiko kyseinen asumismuoto itselleen.

Kuvia ja lisätietoja:
https://www.latokartanonyokyla.fi/
09 3877 133
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Urheilu Viikissä

teksti ja kuvat: Sampsan urheilu– ja kulttuurijaos

Opiskelujen aloittamisen myötä vastaan tulee paljon
uutta, jonka omaksuminen saattaa viedä aikaa. Kaiken tämän keskellä ei kuitenkaan kannata unohtaa itsestään
huolta pitämistä. Onneksi Viikistä ja sen lähiympäristöstä
löytyy paljon urheilumahdollisuuksia, joita kannattaa hyödyntää koko opiskeluajan.
Sisäliikunnan kannalta yksi keskeisimmistä paikoista on
Viikin Monitoimitalo, tutummin Monari, joka sijaitsee Latokartanossa, melko lähellä kampusaluetta. Sieltä löytyy
sekä kuntosali että kenttä sisäliikuntaa varten. Kuntosali
on jaettu kahteen puoleen. Toiselta näistä puolista löytyy
erilaisia kuntosalilaitteita, kun taas toinen puoli on keskittynyt enemmän levypainoilla tehtäviin harjoitteisiin.
Treenin jälkeen Monarilla on mahdollista päästä myös
saunaan kaikkina muina iltoina paitsi lauantaisin ja lomaaikoina. Ja mikä parasta, Monarilta pystyy ostamaan opiskelijahintaisia kuntosalikortteja!
Monarilla järjestetään myös erilaisia sisäpelivuoroja, kuten
MMYL:n urheiluvuorot. Ne ovat tarkoitettu kaikille
MMYL:n alaisuudessa opiskeleville. Vuoroille pelataan
yleensä erilaisia pallopelejä, joista yleisimmin sählyä, futsalia, lentopalloa ja koripalloa. Ohjelman pystyt näkemään
liittymällä MMYL urheiluvuorot! nimiseen Facebookryhmää, jossa voit myös vaikuttaa siihen, mitä tulevilla
vuoroilla pelataan. Mukaan kannattaa tulla, vaikka laji ei
olisi ennestään tuttu. Muut paikallaolijat kyllä auttavat ja
opastavat tarvittaessa. Vuorot järjestetään sunnuntaisin ja
maanantaisin kello 21-22 sekä tiistaisin kello 17-18. Halutessaan Monarilta voi myös varata omia vuoroja, joko koko salin tai vain osan siitä.
Viikistä löytyy myös kaksi muuta kuntosalia, Kuntosali Puls
& Träning Latokartano ja ELIXIA Viikki. Puls & Träning Lato-
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Herttoniemen portaat on otollinen paikka
porrastreenille.
kartano, eli P&T, on kooltaan pieni, mutta varustelultaan
melko kattava kuntosali. Treenaaminen onnistuu joustavasti, sillä P&T on auki joka päivä 05-23 välisen ajan. ELIXIA Viikki sijaitsee puolestaan melko eri puolella Viikkiä
kuin kaksi aiemmin mainittua kuntosalia, lähellä Viikinrantaa ja -mäkeä. Sieltä löytyy laitteita ja levypainoja monenlaiseen treeniin. Lisäksi ELIXIA:lla on laaja valikoima virtuaalisia ryhmäliikuntatunteja, joiden avulla voi käydä omatoimisesti treenaamassa. Myös nämä kaksi kuntosalia tarjoavat palveluja opiskelijahintaan.
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Viikissä ryhmäliikuntatunteja järjestää myös UniSport. ELIXIA:sta poiketen, nämä tunnit eivät ole virtuaalisia, vaan
ohjaus tapahtuu paikan päällä. Tunteja löytyy moneen lähtöön, kuten BodyPumpia, Zumbaa ja joogaa. Ryhmäkoot
ovat rajattuja, minkä takia tunneille pitää varata paikka
UniSportin nettisivulta, josta näkee myös tarkemmin tuntiaikataulun. Ryhmäliikunnan lisäksi UniSport järjestää palloja mailapelivuoroja, mutta toisin kuin MMYL:n vuorot, nämä ovat maksullisia ja niihin täytyy varata paikka. Viikissä
UniSportin ryhmäliikuntatunnit ja pelivuorot järjestetään
Viikin normaalikoulun liikuntatiloissa. Tämän lisäksi UniSport toimii myös keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa
ja Otaniemessä.

Hyviä lenkki- ja treenimaastoja löytyy myös hieman pidemmän kävelymatkan päässä Viikistä. Esimerkiksi Lammassaari on Viikin Vanhankaupunkinlahdella sijaitseva luonnonsuojelualue, joka on pitkospuineen viihtyisä ulkoilu ja
retkeily paikka. Porrastreenejä varten kannattaa puolestaan lähteä esimerkiksi Herttoniemen portaisiin, jotka ovat
reilun kolmen kilometrin päässä Viikistä.
Talvisin, säiden suosiessa, lähimmät ulkojäät löytyvät Latokartanon urheilupuistosta ja Herttoniemestä. Hiihtolatuja,
sekä perinteiselle että vapaalle hiihtotavalle, löytyy puolestaan Viikinojanpuistosta ja Viikin arboretumista. Arboretumissa meneviä latuja pitkin pääsee hiihtämään myös
kauemmaksi, sillä ladut jatkuvat esimerkiksi Herttoniemeen asti. Jos hiihtointoa riittää, niin hyviä, ellei jopa pääkaupunkiseudun parhaita, latuja löytyy Paloheinästä ja
Hakunilan urheilupuistosta, jotka molemmat sijaitsevat
noin kymmenen kilometrin päässä Viikistä. Ulkojäiden ja
hiihtolatujen kunnon pystyy helposti tarkistamaan netissä
olevan ulkoliikuntakartan avulla.
Näiden kaikkien lisäksi myös Sampsa järjestää monenlaisia
urheiluaktiviteetteja pitkin vuotta, joihin kannattaa osallistua. Urheilun lomassa tulee samalla tutustuttua myös muihin opiskelijoihin.
Tule siis mukaan pelaamaan ja urheilemaan!

Lumisina talvina myös hiihtäminen
on mahdollista Viikissä.
Sisäliikunnan lisäksi Viikki tarjoaa monipuolisesti ulkoliikuntamahdollisuuksia. Hyviä lenkkipolkuja löytyy muun
muassa Viikinojanpuistosta ja sen takana olevasta metsiköstä, sekä koetilan takana olevasta Viikin arboretumista.
Viikinojanpuiston lähellä olevasta Latokartanon liikuntapuistosta löytyy ulkokuntoiluvälineitä sekä tekonurmi-,
tennis-, koripallo- ja lentopallokenttiä. Näiden lisäksi Monarin takaa löytyy hiekkakenttä, jossa Sampsakin järjestää
keväisin ja syksyisin esimerkiksi pesäpalloa.

Viikin Monitoimitalolla järjestetään sisäpelivuoroja,
joissa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Katso
”MMYL urheiluvuoro!” -ryhmä Facebookissa.
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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.

ta. Tarjoamme lisäksi laskutuspalvelua, jolloin opiskelijan
itsensä hankkima ja tekemä työ laskutetaan kyseiseltä
yritykseltä. Tähkä vastaa palkanmaksusta.

Tähkän jäseniksi ovat tervetulleita kaikki maatalousalan
opiskelijat. Jäseneksi liittyminen tapahtuu jäsenhakemuskaavakkeella, joita löytyy Tähkän nettisivuilta. Tervetuloa mukaan!

Tähkä tarjoaa jäsenilleen työtehtävien lisäksi erilaisia
koulutuksia ja illanviettoja. Jäsenillämme on myös mahdollisuus alkaa ”myydä” Tähkää yrityksille ja saada rahallinen palkkio työsopimukseen johtaneesta työtarjoukses-

@

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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1. INFO-keskus Korona, kirjastot, luentosalit Info
1+2

(Agroteknologia, Kotieläintiede)

2. Biokeskus 1, (Mikrobiologia, Biotekniikka)

12. Helsinki Think Company

3. Biokeskus 2

13. Kasvihuoneet

4. Biokeskus 3

14. F-talo

5. C-talo, Maataloustieteet

15. Ruokavirasto

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

16. Latokartano-säätiön ylioppilaskylä, Latis

7. A-talo, (Taloustieteet)

17. Silvica, Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö

8. D -talo, (Kemia, Elintarvikekemia, Maaperä- ja
ympäristötieteet)
9. EE -talo, (Eläinlääketiede, Elintarviketeknologia, Ravitsemustiede)
10. Viikin opetus- ja tutkimustila,
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11. Yrityshautomot

Opiskelijaravintolat
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Ensimmäinen periodi 6.9.–24.10
Kurssi

Sisältö

MAAT-017:
Kasvintuotannon perusteet

Pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista
sekä tuotannon edellytyksistä Suomessa.

YET-007:
Maatalousekonomian perusteet I

Poliittisen taloustieteen perusteita sekä Suomen maatalouden
rakenne ja kytkös muuhun yhteiskuntaan. Kurssilla käydään läpi
myös EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa.

KEK110:
Kemian perusteet

Kemian peruskäsitteitä sekä laskuja. Lukion kemia yhdessä kurssissa.

MAAT-011:
Johdatus maataloustieteiden opintoihin

Käydään läpi opiskeluun liittyviä asioita mm. opetussuunnitelma,
kursseille ilmoittautuminen ja henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS). Tutustutaan myös henkilökuntaan sekä opintosuuntiin.
Biokemian perusteita. Vaatii syvällisen kemian osaamisen.

MOLE-101:
Biokemia (5 op), vaihtoehtoinen
YET-002:
Mikrotaloustieteen perusteet,
vaihtoehtoinen

Keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä kuten kysynnän ja
tarjonnan suhde sekä markkinatasapainoon liittyviä asioita.

Ei hätää! Kurssivalinnoista opastetaan tarkemmin orientoivan viikon aikana ja silloin käydään läpi myös, miten ilmoittautuminen käytännössä tapahtuu. Kursseihin voi tulla muutoksia.

26

27

= 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.
= Jo legendaksi muodostunut epävirallinen jatkopaikka. Kyseessä on siis Latokartanon poikatalon toinen kerros.
”Jatkot A2!”
= Latiksen B-talon, (tyttötalon) kellarikerroksessa sijaitseva hengailutila. Netflix and chill. Sijainti ei liene
sattumaa.
= Latiksen C-talon kellari, missä järjestetään Viikin parhaat bileet!
= Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija.
= Rakas muisto ihanasta tapahtumasta tai sieluton netistä tilattu kangaslärpäke, joka koristaa elämää nähnyttä haalariasi.
= Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Koostuu kaikista Helsingin yliopiston opiskelijoista.
= Kasvituotantotieteen opiskelija, jonkinasteinen hiippari joka tykkää kasveista.
= Kotieläintieteen opiskelija, eläinrakas höppänä.
= Korona-pandemian aikana aloittanut opiskelija (nyt toisen vuoden opiskelija).
= Tekniikka-Agraarien alla toimivan Saunakerhon ylläpitämä kärrysauna a.k.a koppi. Koppi löytyy Latiksen keskeltä ja lämpiää tarvittaessa.
= Opiskelijaravintola metsätalossa. Sopii myös naudanlihan ystäville.
= 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.
= Opintopiste. Kandiin tarvitaan 180 noppaa ja maisteriin vielä 120 noppaa lisää.
= Akateemisesti vanha, mutta aktiivinen ännännen vuoden opiskelija.
= 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.
= HYY:n opiskelijaravintolaketju, lounas 2,70€ opiskelijakortilla.

= Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
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Liity Sampsa-fuksit 2021 -Facebook-ryhmään

Hanki asunto ja hae asumistukea

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Tilaa opiskelijakortti tai lataa ja rekisteröidy Frank:iin

Hae opintotukea

Stalkkaa tuutorisi sekä tulevat opiskelukaverisi Facebookista ja Instagramista
Seuraa Sampsaa somessa ja vieraile Sampsan nettisivuilla (sampsary.fi)

Osallistu orientaatioviikolle

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

@Sampsa_ry
@Sampsa ry
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