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FUKSIKIPPARIN TERVEHDYS

Moikka Fuksit!

Pohjattomat onnittelut tuoreesta opiskelupaikasta, ja Tervetuloa Viikkiin! Olette tehneet erin-

omaisen valinnan ja teitä odottaa palanen Maailman Parasta opiskelijaelämää. Meillä kaikil-

la on ollut varmasti erikoinen vuosi, mutta olemme suunnanneet katseemme jo toiveikkaina 

kohti tulevaa syksyä ja teidän fuksivuotta! 

Fuksivuosi polkaistaan käyntiin orientaatioviikon merkeissä. Orientaatioviikolla pääsette tutus-

tumaan Viikin opiskelijaelämään, yliopisto-opiskelun kiemuroihin ja tietysti toisiinne! Orientaa-

tioviikon ohjelma sisältää läjäpäin uutta tietoa, hassunhauskoja tapahtumia, kampukselle ek-

symistä, naurua ja hämmennystä. Opiskelijaelämän kiemuroissa teitä opastavat ikiomat ihanat 

Tutorimme! Tutoreilta voi aina tulla kysymään ne kaikista tyhmimmätkin kysymykset.

Tämä fuksiopas on tehty opastamaan ja helpottaman opintojen aloitusta. Yliopisto-opiskelus-

sa on omat eriskummallisuutensa, joten pieneltä alkuhämmennyksen tunteelta ei voi välttyä. Ei 

kuitenkaan kannata huolestua! Tutorit ja uudet opiskelijakaverit tarjoavat apua kysymysten yllät-

täessä. Orientaatioviikon myötä käynnistyvä opiskelijaelämä on todellakin ihmisen parasta aikaa! 

Ainejärjestöt järjestävät toinen toistaan erilaisempia tapahtumia, joista jokaisen on helppo koota 

oman näköinen opiskelijakokemus. Tämän vuoksi rohkaisen teitä heittäytymään innolla tähän uu-

teen ja jännittävään elämänvaiheeseen. Luvassa on niin paljon kaikkea kivaa, ettei laskuissa pysy!

Vielä kertaalleen sydämelliset onnittelut ja tervetuloa YET-fuksit! Tutorit, ainejärjestöt ja tuoreet 

opiskelijakollegasi odottavat teitä innolla!

Aurinkoista ja mukavaa kesää, kohta nähdään!

Orientaatioviikkoa odottaen,

Kaarlo Forsman
VITAn Fuksikippari

050 313 5280

kaarlo.forsman@helsinki.fi
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YMPÄRISTÖ- JA ELINTARVIKETALOUS
- KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ YHTEISKUNTAA

Olet varmasti tutustunut jo hakiessasi ympäristö- ja elintarviketalouden opintoihin,

tulevaisuudennäkymiin ja uramahdollisuuksiin. Kokosimme vielä tärkeimmän

informaation liittyen alan opintoihin.

MITÄ?
Ympäristö- ja elintarviketalous on vuonna 2017 käynnistetty tutkinto-ohjelma, joka yhdis-

tää aiemmin erilliset tutkinnot ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta, elintarvikeekono-

miasta, kuluttajaekonomiasta ja markkinoinnista yhteen. YET:ssä opiskellaan soveltavaa 

taloustiedettä – erään professorimme sanoin: “Jatketaan siitä mihin keskustakampuksen 

perinteinen taloustiede jää”. Kun opinnot ovat paketissa, valmistumme ympäristö-, luon-

nonvara-, maatalous-, elintarvike- ja kulutusteemoihin erikoistuneiksi ekonomisteiksi.

MISSÄ?
Ympäristö- ja elintarviketaloutta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa, joka Suomen 

parhaana yliopistonakin tunnetaan. Tarkemmin vietämme viikkomme Viikin kampuksella maalaisi-

dyllin ympäröimänä, mutta silti vain kivenheiton päässä keskustan hälinästä.

MIKSI?
Aikamme haastavimpien globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan osaa-

jia, jotka kykenevät yhdistämään taloudellisen näkökulman kestävään ruoantuo-

tantoon, ympäristöön ja kulutukseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

Alamme ammattilaisia tarvitaan työelämässä yhä enemmän: työllisyysnäky-

mät ovat kohdallamme siis varsin valoisat. Opintotarjonta Helsingin yliopistossa 

ja Viikissä on monialaista, ja siksi omannäköisen tutkinnon muodostaminen on 

meillä helppoa.

TYÖELÄMÄ?
Kuten sanottu, työllisyysnäkymämme ovat valoisat. Opintomme antavat valmiu-

det niin akateemista kuin käytännöllisempää uraa ajatellen. Meiltä valmistuneet 

työskentelevät muun muassa ympäristö-, luonnonvara- ja maatalousalan val-

mistelutehtävissä julkisella sektorilla, ympäristöjohtamisen ja -asiantuntijateh-

tävien parissa, vähittäiskaupan ja elintarviketeollisuuden asiantuntijatehtävissä, 

kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, tutkimusorganisaatioissa, konsult-

tiyrityksissä sekä yrittäjinä. Mahdollisuuksia on mielettömästi. Agronomiliitto 

toimii pääasiassa meiltä valmistuneiden ammattiliittona
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YET-AINEJÄRJESTÖT

Viikin Taloustieteilijät ry eli VITA on tarkoitettu kaikille maatalous-metsätieteellisen tiedekun-

nan opiskelijoille, jotka opiskelevat taloustieteiden opintosuuntia. VITA toimii myös ympäristö- ja 

elintarviketalouden kandiohjelman opiskelijoiden kattoainejärjestönä. 

Hallituksen ja toimihenkilöstön voimin VITA tekee työtä jokaisen YET-kandiohjelmassa puurtavan 

opiskelijan eduksi. VITA mahdollistaa, tarjoaa, edustaa, pitää puolia, vaikuttaa, maksaa ja joskus 

myös laskuttaa, jotta MMTDK:n taloustieteen osastolla olisi opintosuunnasta riippumatta opiske-

lijaa ja työelämää palvelevaa opetusta, riemukasta vastapainoa tenttikirjoille ja entistä kapeampi 

kuilu opintojen ja työelämän välillä. Tavoitetta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden talous-

tieteen osastolta ponnistavien ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyömahdollisuuksiin tartutaan avoi-

mesti myös ainerajat ylittäen.

Vuorovaikeutus ry eli tutummin VV toimii ympäristö- ja

luonnonvaraekonomian opiskelijoiden ainejärjestönä. Tunnettu 

vuorovuosittain järjestettävistä kotimaan- ja ulkomaan ekskur-

sioista, sekä erilaisista matalan kynnyksen tapahtumista! Ennen 

vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat tunnistat ympäristötieteilijöi-

den tummanvihreistä haalareista. 

Facebook: Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry  

IG: Vuorovaikeutus 

Fuksivastaavat: Jenna Kuivalainen, puh. +358 40 3593323

      Eve Mörsky, puh. +358 40 6469198 

Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry eli VEKE edus-

taa elintarvike- ja kuluttajaekonomian opintosuunnan opis-

kelijoita. VEKE on tunnettu varsinkin erinomaisesta sitsi-

ruoastaan. Ennen vuotta 2017 aloittaneet opiskelijat käyttävät 

elintarviketieteilijöiden turkooseita haalareita.

Facebook: Viikin elintarvike- ja kuluttajaekonomistit ry  

IG: vekeviikki 

Fuksivastaava: Vera Nyblin, puh. +358 50 4342111
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YLIOPISTON TERVEHDYS

Tervehdys YET-fuksi! 

Opiskelu yliopistossa on arvokas asia. Parhaimmillaan se on elämän parasta aikaa, hei-
koimmillaankin erittäin opettavaista. Muistathan siis nauttia jokaisesta opiskelupäivästä.
 
Me opettajat olemme valinneet akateemisen yhteisön. Sen antama vapaus tutkia ja 
opettaa asioita, jotka ovat kaukana musta-valkoisesta, on kiehtovaa, ja te opiskelijat 
tuotte mukananne raikkaan tuulahduksen.

Parhaissa jutuissa ei ole muita, on vain meitä. Haluan toivottaa sinut lämpimästi  
tervetulleeksi koulutusohjelmaamme ja osaksi akateemista yhteisöä.

Terveisin,

Jenniina Sihvonen
YET-koulutusohjelman johtaja
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AINEJÄRJESTÖJEN TERVEHDYS

Hei YET-fuksi!

Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa soveltavien taloustieteiden osaajien 

joukkoon! Syksyllä 2021 alkaa opintonne ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa. 

Samalla alkaa teidän fuksivuotenne - tärkeä osa opiskelijataivaltanne. Tämä alkava ajanjak-

so tulee olemaan antoisa, ja tulette oppimaan paljon mielenkiintoisesta tieteenalastamme, 

yliopistokulttuurista ja toisistanne!

Tämä syksy ja koko tuleva lukuvuosi tulee olemaan poikkeuksellisen merkittävää aikaa ihan 

kaikille YETläisille. Vuoden 2020 fuksit ovat suorittaneet koko opiskeluaikansa tähän men-

nessä etäopintoina, ja vuonna 2019 aloittaneidenkin osalta yli puolet opinnoista on taitet-

tu kotikonttorilta käsin. Olemme nyt yli vuoden verran toteuttaneet ainejärjestötoimintaa 

erilaisten etätapahtumien muodossa, ja esimerkiksi seuraava wappu tulee olemaan 

ensimmäinen live-wappumme kolmeen vuoteen. Tämä syksy merkitsee siis myös vanhem-

mille tieteenharjoittajille paluuta kampukselle ja tavanomaisemman opiskelijaelämän pariin.

Olemme vielä varsin nuori kandiohjelma, ja meille ei siksi ole vielä muodostunut kovin laa-

jaa kavalkadia ikivanhoja traditioita. Moni perinne on viimeisen vuoden aikana saattanut 

unohtua, mutta parhaat herätetään taas hiljalleen henkiin. Tilaa on vapautunut myös uusille 

perinteille ja tuoreille ajatuksille, ja meille onkin tärkeää etsiä uusia mahdollisuuksia ja 

tarttua niihin ennakkoluulottomasti. Parhaiden perinteiden säilyttämiseksi on kuitenkin nyt 

erityisen tärkeää, että perimätieto siirtyy vuosikurssilta toiselle.

Näistä syistä syksyn ohjelmassa tullaan näkemään entistä enemmän tapahtumia, jotka tuovat 

yhteen opiskelijoitamme vuosikurssista riippumatta. Opiskelija-arkeen palatessa 

vahvuutemme on YETläisten vahva yhteishenki, jossa ystävyyssuhteita muodostuu opintosuun-

taan tai vuosikurssiin katsomatta. Viikissä on myös vahvasti poikkitieteellinen opiskelijakulttuuri, 

ja lämmin yhteishenki ulottuu myös muihin opiskelijajärjestöihin ja koulutusohjelmiin.

Rohkaisenkin teitä tutustumaan kanssaopiskelijoihin ja lähtemään mukaan tapahtumiin ja toi-

mintaan ennakkoluulottomasti. Opiskelijaelämällä on tarjottavaa ja mahdollisuuksia 

jokaiselle.

Siispä vielä kerran onnittelen teitä opiskelupaikasta, ja toivotan teidät 

lämpimästi tervetulleeksi mukaan rakentamaan uusia perinteitä!

Katja Lindell 
VITAn puheenjohtaja 
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KAARLON VINKIT JA TÄRPIT

Mikä on parasta Viikissä ja YET:ssä?

Viikissä parasta on kampuksen rentous ja se, että luonto on niin 

lähellä. YET on tulevaisuuden ala, jonka osaajia tullaan tarvit-

semaan aina. Tiivistettynä mielenkiintoisuus ja rajattomat mah-

dollisuudet. YET:ssä on kuitenkin ehdottomasti parasta opiske-

lijakaverit – meillä on ihan super porukkaa!

Mikä on opintosuuntasi ja lempparikurssisi?
Opintosuuntani on ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. 
Lempparikurssini on Ympäristöpolitiikka Suomessa ja  
Euroopan Unionissa!

Miten opiskelet ja selviydyt tenttiviikoista?

Opiskelen joko yksin kotona tai kirjastossa. Haastavilla kursseilla me-

noa helpottaa kaverin kanssa opiskelu ja yhdessä mietiskely. Tenttivii-

kosta selviää hoitamalla asiat mahdollisimman hyvin etukäteen, jol-

loin ei tarvitse päntätä edellisenä iltana hulluna. On hyvä myös pitää 

mielessä, että uusintatenttiin pääsee aina!

Mitkä ovat Viikin parhaat tapahtumat, ja miksi osallistua 
tapahtumiin?
Lempparitapahtumani ovat PM-kisat, erinäiset opiskelijaristeilyt, sitsit ja tietysti 
Wappu! Tapahtumia on laidasta laitaan ja kokeilemalla selviää, mistä tapah-
tumista itse pitää. Tapahtumissa tutustuu uusiin ihmisiin ja pääsee luomaan 
uusia kontakteja. Eri tapahtumat luovat myös kivan vastapainon opiskelulle. 
Suosittelen myös osallistumaan Viikin ulkopuolisiin tapahtumiin!

Mihin ainejärjestötoimintaan olet lähtenyt mukaan ja miksi?

Aloitin ainejärjestötoiminnan heti fuksivuonna ja toimin VITAn yhteistyövastaavana. 

Nykyään toimitan Fuksivastaavan tehtäviä. Ainejärjestötoiminta on mukava tapa tou-

huta uusien kavereiden kesken kaikkea kivaa! Ainejärjestöissä pääsee vaikuttamaan ja 

rakentamaan maailman parasta opiskelijaelämää!

Mitä olet oppinut kantapään kautta, ja mitkä ovat 
viimeiset vinkkisi uusille fukseille?
Hankalatkin kurssit muuttuvat mukaviksi, kun asioita opiskelee 
kavereiden kanssa! Koulu kannattaa toki ottaa vakavasti, mut-
ta liikaa ei kannata stressata. Tapahtumiin kannattaa osallistua 
aktiivisesti ja heittäytyä rohkeasti opiskelijaelämän pyörteisiin! 
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MITÄ MÄ VIIKIS??

Mist löydän muruu rinnan alle?
• Metsätalon sisältä voit löytää Viikin Gourmét-ravintolan Ladonlukon (Ladis)

• Apetta tarjoilee myös Viikin todellinen hedelmä, opiskelijaravintola Viikuna EE-talossa. Näitä 

hedelmiä ei kannata missata! ;)

• Siltikin, Biokeskus sen tiesi: tie opiskelijan sydämeen käy omaperäisesti nimetyn opiskelija-

ravintola Biokeskuksen kautta!

• Jos panininälkä tai uuniperunahimo käyvät vastustamattomiksi – ei hätää – näl-

kää helpottaa Infokeskuksessa sijaitseva Korona-ravintola (Näitä herkkuja pääs-

tään maistamaan taas reilu vuoden päästä Infokeskuksen ollessa remontissa! 

 

Kaverit hukas?
• Ainejärjestötoiminnassa tutustut varmasti moneen mahtavaan tyyppiin! Erilaisissa  

toimariviroissa saat arvokkaan järjestökokemuksen lisäksi uusia kavereita

• Osallistu urheiluvuoroille! Höntsäjoukkuepeleissä saa liikunnan ilon lisäksi nauttia  

poikkitieteellisyyden parhaista puolista ja hyvästä menosta

• HYY:n alla toimii ainejärjestöjen lisäksi monenmonta muuta järjestöä, joista löytyy  

kaikille tekemistä ja seuraa! Tsekkaa kerhot, järjestöt ja osakunnat täältä

• Fuksivuotena (ja tulevaisuudessakin) kannattaa mennä mukaan sellaiseenkin, mikä ei 

tunnu ihan tutulta! Uudet jaetut kokemukset ovat opiskeluvuosien parasta antia

Mist pääsen tanssilattialle bailaa?
• Kannattaa ottaa ainejärjestöjen Facebook-sivut seurantaan! Bileistä ja muista tapahtu-

mista kuulee parhaiten ainejärjestöjen puolelta. 

• Kide.app. Lupaamme, et kadu sovelluksen lataamista!

• Suosituimmat yökerhot ja baarit sijaitsevat Helsingin keskustassa, kannattaa siis 

selvittää kulkuyhteydet kotiin myös yöllä

• Oman tapahtuman järjestäminen on mahtava tapa tutustua muihin viikkiläisiin ja päästä 

parhaisiin bileisiin!

Niimpal kauhia jano?
• UniCafe: opiskelijakortilla sumppia mukaan luennolle. Kahvipassilla joka 10. kahvi 

ilmaiseksi

• Viikin Prisma palvelee klo 7–23 aivan kampuksen kyljessä! Tämä ruokajättiläinen  

tarjoilee juomia aina pillimehuista ja limppareista huurteisiin

• Jos mielesi tekevi vahvempaa, Prisman kyljestä löytyy myös Viikin Alko, joka jeesaa 

viinihimon yllättäessä!

18
19

YET-fuksiopas

https://www.facebook.com/groups/1874413936103334
https://hyy.fi/fi/oppaat/hyyn-jarjestot


TUTORIT

Alina

Benjamin

Alina erottuu väkijoukosta pituutensa lisäksi myös ihanalla 
naurullaan. Paljasjalkainen helsinkiläinen tuntee kaupungin 
parhaat puolet ja auttaa mielellään kaikkia aina tarpeen tul-
len. Alinaa kiltimpää ihmistä saa etsiä ja on vaikea kuvitella 
ettei joku tulisi hänen kanssaan toimeen! 

Tutorit kulkevat rinnallasi koko fuksivuoden ajan! Tutorit tukevat fukseja kaikissa 

opiskelun aloitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tutorien johdolla fuksit saavat ensi-

kosketuksensa myös opiskelijaelämään. Luvassa on toinen toistaan mahtavampaa 

ohjelmaa, jota et halua missata! Näiltä tyypeiltä voit kysellä kaikesta opintoihin liitty-

västä tai liittymättömästä!

Ei ole tapahtumaa, johon Benjamin ei haluaisi osallistua. 
Tämä helposti lähestyttävä tyyppi on kaikkien kaveri, joka 
kerkeää opintojen ja bileiden ohessa osallistumaan niin 
osakuntatoimintaan kuin hoitamaan ylioppilaskunnan 
edustajiston tehtäviä. 

Aina sanavalmis ja pirteä eränkävijä, joka partiosta lomaa pi-

täessään juhlii Antti Tuiskun tahdissa vaikka aamuun asti. Ju-

tan lähellä pääsee nauttimaan usein toinen toistaan mauk-

kaammista herkuista ja erityisesti etäsitseillä, kun menu on 

tehty itse, on tämä ominaisuus ollut kavereille mieluisa! 

Jutta
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Jade

Elli-Noora

Jade on luotettava ja menevä järkeilijä, joka nauttii myös 

rauhallisista koti-illoista kirjojen ja musiikin parissa. Tämä 

nainen tuntee Helsingin kadut kuin omat taskunsa, ja tar-

joaa apuaan asiassa kuin asiassa.

Elli-Noorasta saat seuraa niin illanistujaisiin kuin laskareitten te-

koon. Tältä tytöltä ei energia lopu! Ellikseen on helppo tutustua 

ja iloinen luonne tarttuu, ja häneltä voi kysyä neuvoa mihin ta-

hansa asiaan, koska tämä touhutäti kerkeää ahkeran opiskelun 

ohessa tekemään kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä. 

Ellis haluaa olla mukana kaikessa ja laiskottelu ei todellakaan 

kuulu hänen lempipuuhiinsa, jolloin hänet voi luultavasti tavata 

kaikissa tulevissa tapahtumissa.

Jasmin
Hymy huulillaan kulkeva Jasmin on helposti lähestyttävä 

ja avoin persoona. Useimmiten nähdään hyvinkin rennolla 

asenteella, mutta tästä kaverista saat tarvittaessa myös kil-

pailuhenkistä seuraa tiukkaakin tiukempiin Beer pong tur-

nauksiin. Vapaa-ajan kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia 

on niin monia, että niistä kannattaa suosiolla kysyä lisää Jas-

minilta itseltään!

Aaro
Aarolla pää ei ole pelkkä hattuteline vaan hauskan ja muut 

mukaansa innostavan tyypin suusta kuullaan fiksujakin jut-

tuja. Aaro innostuu villeistäkin ideoista, eikä näitä toteut-

taessaan jätä ketään jälkeen, yhdessä on kiva sekoilla! 
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Kaisu

Katariina Olivia

Veera

Maalta kotoisin oleva Kaisu on ehkä maailman herttaisin ih-

minen. Rakkautta riittää niin eläimille kuin ihmisillekin. Kai-

sun seurassa ei voi olla huonolla tuulella, eikä hän jätä ke-

tään pulaan. Jos kaipaa puhtia arkeen tai piristäviä sanoja 

kannattaa kääntyä tämän karjatytön puoleen. 

Olivia on oikea kävelevä vegereseptikirja ja muutenkin in-

nostus alaan on käsinkosketeltava! Ihanan iloisena ja kaikki 

huomioon ottavana Olivia piristää harmaintakin päivää ja 

on helppo lähestyä. 

Veera on energinen ja iloinen persoona, joka vakuuttaa si-

nut puhetaidoillaan. Veera on myyntitykki ja intohimoinen 

cheerleading-harrastaja, jolta löytyy monipuolisesti tietä-

mystä elektroniikasta sijoittamiseen.

Entisenä baarimikkona Kata loihtii aina 

bileiden parhaat drinkit ja ruuanlaittokin 

sujuu kuin leikkiä vaan. Välillä tuntuu, 

että tämän vauhtihirmun päivässä on tunte-

ja puolet enemmän kuin muilla, sillä hän ehtii 

helposti tapaamaan joukon kavereita, juoksemaan 

tunnin lenkin ja maalaamaan illalla vielä taulun. Kata 

osaa pistää kunnon bileet pystyyn ja yleensä siellä 

missä Kata, siellä myös bileet!

24
25

YET-fuksiopas



Emilia
Ihana urheilullinen ja hymy huulillaan kulkeva Emilia piris-

tää päivää asenteellaan. Eläinrakkaana hänen arkeaan tah-

dittaa koiran perässä juokseminen ja muutenki urheilu on 

lähellä sydäntä. Emilia on oikea työmyyrä, mutta vapaalle 

vaihtaessaan hänen laulunsa raikaa usein aamusta iltaan. 

Sanna-Kaisa edustaa hieman varttuneempaa opiskelija-

väkeä, mutta se ei suinkaan tarkoita, etteikö hän jaksaisi 

valvoa pikkutunneille asti - oli kyseessä sitten hyvät bi-

leet tai laskareiden lähestyvä deadline. Opiskelujen ulko-

puolella Sanna-Kaisa toimii keittiömestarina, joten kok-

kausvinkkejä hän jakelee aina tilaisuuden tullen. 

Tämä Turun tyttö on kiltti ja tunnollinen, mutta pinnan alla 
piilee hilpeä seikkailija. Hänen viimeisenä innostuksena ovat 
lautailulajit, mutta vahvimmillaan hän liukuu jäällä. “Smälla 
ska det göra o roligt vill jag ha, annars är ja inte me’!”

AnnaSanna-Kaisa

Eve
Porukan rauhallinen lukutoukka, joka on aina valmis läh-

temään seuraksi lätkämatsiin. Bileissä harvinainen näky, 

mutta muissa hommissa innolla mukana. Viherkasvit 

ovat Even suuri intohimo!
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A, B, C, D, E, FUKSIAAKKOSET

Approt ovat opiskelijatapahtuma, jossa

baarikierroksella suorituskartta täyte-

tään leimoilla, joiden perusteella saa suo-

ritusmerkin. Approt ovat oivia tilaisuuksia 

kerryttää haalarimerkkisaldoa lahkeissa!

B iokeskus alias rakennus sekä

opiskelijaravintola Viikissä.

C -grundilla menojalka ei hyydy, vaan

bileet vain paranevat illan edetessä.

Kerrostalon kellari, joka taipuu moneksi.

Vahva suositus – kuuluu viikkiläiseen

opiskelijakulttuuriperinteeseen. (Jakaa

myös mielipiteitä puolesta ja vastaan.)

Darra on mahdollinen seuraus hyvistä
opiskelijabileistä. ;)

EE-talossa tulevat tutuksi Viikunan
herkut ja elintarviketieteilijät!

Fuksi, ekan vuoden opiskelija, Sinä.
Voidaan löytää harhailemasta

kampusalueelta eksyneenä
fuksikavereidensa kanssa tai baarin
tanssilattialta.

G radu eli Pro gradu tutkielma on
maisterivaiheen lopputyö.

Haalarit ovat opiskelijan univormu,
joita tulee kohdella kunnioituksella –

edustat niissä opiskelualaasi. Kirjoittamaton 
sääntö kertoo, että haalareita ei saa pestä 
niiden likaantuessa. YET-opiskelijoilla on 
tummansiniset haalarit!

I lmoittautuminen kursseille ja
tentteihin tapahtuu syksystä 2021 alkaen 

Sisussa. Etenkin tenttihin kannattaa muistaa
ilmoittautua viimeistään 10 päivää
ennen!

Jäsenmaksu. Muista maksaa HYYn
jäsenmaksu lukuvuoden alussa!

Korona ei nimestään huolimatta

ole virus, vaan remontissa olevan

Infokeskuksen toinen nimi. (Täällä

sijaitsee osa luentosaleista, kampuskirjasto 

sekä opiskelijaravintola). Se pyöreä sininen talo.

Latokylä on Viikissä sijaitseva

ylioppilaskylä, joka tarjoaa

opiskelijakukkarolle sopivia

asumismahdollisuuksia opiskelijoille.

Täällä sijaitsee myös aiemmin mainittu

C-grundi!

Monitoimitalo eli Monari sijaitsee

Latokartanossa kampuksen kupeessa.

Monarista löytyy opiskelijakukkarolle

sopiva salihinnasto sekä sisäpelikenttä.

Nopat (kts. kirjain O).

Opintopisteet alias nopat

kilahtavat Sisuun ansaitusti kurssin suo-

rituksen jälkeen. Hurraa! Suositeltu määrä on 

noin 60 op/lukuvuosi, eli noin 15 op/periodi. 

Opintoja voi ja kannattaa tehdä kuitenkin oman

jaksamisen mukaan. :)

PM-kisat ovat noin viikon mittaiset

pohjoismaiden väliset mestaruuskisat.

Lajeja on laidasta laitaan, ja mukaan Viikin

joukkueeseen voi lähteä kuka vaan, ilman

kokemustakin lajista. Kannattaa!!
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Reippaudella saat kaiken ilon irti

opiskeluvuosistasi! Lähde mukaan

erilaisiin tapahtumiin ja uskalla ottaa

kursseja myös muista tiedekunnista!

S itsit ovat akateemiset pöytäjuhlat, joissa 

tarjoillaan kolmen ruokalajin illallinen 

juomineen ja joihin kuuluu oleellisena osana 

laulaminen. Käsityksesi pöytäjuhlista tule-

vat muuttumaan iäksi, sillä mitä kylmempää 

ruokaa, sen paremmat sitsit! 

Tentti eli kurssin päättävä kirjallinen

kuulustelu, jossa osaamistasi mitataan

kurssin asioista. Tentin voi yleensä tehdä

kolme kertaa!

UniCafet ovat edullista opiskelijaruokaa

tarjoavia ravintoloita, joita on sijoitettu

pitkin kampusalueita. 

Vappu – tuo opiskeluvuoden

päätapahtuma, joka päättää lukuvuo-

den. Vapun juhlinta ajoittuu pitkin vappuviik-

koa tuoden mukaan monenlaista hauskaa ja

unohtumatonta tapahtumaa. Vappua et

halua missata… ;)

Wabu ei lopu!!

Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö eli 

YTHS tarjoaa opiskelijoille edullista ter-

veydenhoitoa, esimerkiksi hammaslääkärin!

Ä iti - älä unohda soittaa välillä! <3

 

Öl - minns att dricka med måtta!
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MISTÄ SAAN TIETOA?
Telegram
Telegram eli TG on opiskelijapiireissä suosittu 

ilmainen viestintäsovellus. Vuosikurssin 

TG-ryhmä on tarkoitettu epävirallisiin keskus-

telu- ja tiedotustarkoituksiin. Ryhmässä pääset 

juttelemaan fuksivastaavan, muiden fuksien ja  

tutorien kanssa vapaista aiheista ja jakamaan 

tunnelmia niin opinnoista kuin iltaohjelman pa-

rista. Liity vuosikurssin ryhmään tästä!

Sähköposti
Ainejärjestöillä on omat postituslistat, joille 

pääset automaattisesti liittyessäsi jäsenek-

si. Listoilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista 

sekä esimerkiksi kiinnostavista työtarjouksista 

ja muista mahdollisuuksista. Sähköpostia käy-

tetään muutenkin yliopiston tiedotuksessa pal-

jon, joten se kannattaa tarkastaa usein!!

Opinnot
VITA
Vuorovaikeutus
Veke
YET-tutkintorakenne

Facebook 
Facebook on yksi merkittävimmistä tie-

dotuskanavista eri opiskelijatapahtumille.  

Mikäli kalenteri näyttää tyhjältä, kannattaa kur-

kistaa Facebookin Tapahtumat-osioon! Liity 

vuosikurssin FB-ryhmään tästä!

Tukea ja turvaa
Kela
YTHS
Nyyti ry  
HYY: Terveys & Hyvinvointi

Asuminen
HOAS
Osakunnat
HYY: Asuminen
Muuttoilmoitus
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https://t.me/joinchat/h2AicTbbbZBiYTNk
http://vitary.fi
https://www.vuorovaikeutusry.fi/
https://vekery.fi/
https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/yet_opetussuunnitelma_21-22.pdf
https://www.facebook.com/groups/303052131409547/
https://www.facebook.com/groups/303052131409547/
https://www.kela.fi/
https://www.yths.fi/
https://www.nyyti.fi/
https://hyy.fi/fi/oppaat/terveys-hyvinvointi
https://www.hoas.fi/
https://osakunta.fi/asunnot/
https://hyy.fi/fi/oppaat/asuminen
https://www.posti.fi/fi/henkiloille/muuttoilmoitus
https://t.me/joinchat/h2AicTbbbZBiYTNk


1. Infokeskus Korona
2. Think Company Viikki
3. Biokeskus
4. Metsätieteiden talo

5. EE-talo
6. Latokylä ja C-grundi
7. Monitoimitalo eli Monari

HUOM! Liity Telegram-ryhmään jo 
kesällä. Sieltä saat ajankohtaiset tiedot 
varaslähdön ja orientaatioviikon toteu-
tumisesta koronatilanteen puitteissa.

MUISTATHAN VIELÄ...
• Ottaa opiskelupaikan vastaan

• Liittyä Telegramissa ja Facebookissa 

YET-fuksit ’21 ryhmään 

• Hakea asuntoa

• Nauttia kesästä!

NÄHDÄÄN PIAN! 
t. Fuksikippari-Kaarlo ja tutorit

VIIKIN KAMPUSKARTTA
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