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Pääkirjoitus

Kun kuluttajaekonomi-minä kirjoitti 
tätä pääkirjoitusta, toteutin pienen am-
mattikyselyn ystäväpiirissäni. Kysyin 
lapsuuden toiveammattia ja toteutu-
neen kyselyn kirjon pystyi näkemään 
melko perinteisenä. Löytyi astronaut-
tia, kirjailijaa, lentoemäntää, juristia, 
kirjastonhoitajaa, leipuria, Nokian toi-
maria, taidemaalaria, muotisuunnit-
telijaa ja hammaslääkäriä. (Kuulostaa 
Anssi Kelan kappaleelta.) Ja jos kom-
menttina saa sanoa, niin aika kaukana 
ollaan näistä nykyään.

Jutun juoni on kuitenkin se, että lap-
suuden ja nuoruudenkin toiveamma-
tit ovat niitä ammatteja, jotka näkyvät 
tv-sarjoissa, elokuvissa ja kaikkialla. 
Tarvitsee vain avata TV löytääkseen 
siellä pyörimästä Lääkärit, Poliisit tai 
Suomen vartijat. Siksi harvan lapsen 
toiveammatti on olla maatalousekono-
mi, metsäekologi tai elintarviketietei-
lijä. (Voi kunpa tv:stä tulisikin ohjel-
ma Metsänhoitajat. Sopisi kuin nenä 
päähän tähän metsuriseksuaalisuuden 
trendiin.)

Edellä mainitut alat ovat ikään kuin 
pinnan alla; kuten jäävuorestakin se 
suurempi osa on. Se, ettei näy, ei kuiten-
kaan tee siitä merkityksetöntä. Se, ettei 
näy, voi kuitenkin vaikeuttaa opinto-
alaansa etsivää löytämään haluamansa. 
Moni hakee esimerkiksi kauppikseen 
tietämättä, että Viikissä sijaitsee valta-
va taloustieteiden keskittymä!
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Mikä sinusta tulee isona?

Hauskaa alkanutta lukuvuotta vanhat 
Oikoslaiset ja erityisesti uudet fuksim-
me!
Onnea kaikille uusillemme opiskelupai-
kasta! Joillekin se voi olla ensimmäi-
nen, mutta jos seurataan menneiden 
vuosien trendiä, monelle opiskeluelä-
mä voi olla jo enemmän tai vähemmän 
tuttua.

Mutta niin se elämä heittelee. Alku-
peräiset suunnitelmat muuttuvat ja 
ala voi vaihtua useampaan otteeseen, 
vaikka samalla tuntuukin, että opiske-
lupaikkakiintiöillä ja muilla stressiteki-
jöillä pyritään tehostamaan opiskelijoi-
den tuotantoa parhaan mukaan. 
Oma ala pitäisi päättää (hieman liioitel-
tuna) leikki-ikäisenä ja se silmissä sän-
nätä läpi koulut ja yliopistot suoraan 
työelämään. Ja hauskaa ei saa pitää! 
Ongelman ydin saattaa kuitenkin olla 
se, että harva tietää, millä tulee leipänsä 
tienaamaan. Moni ei tiedä vielä valmis-
tuttuaankaan. Kaikesta painostuksesta 
huolimatta; mieltänsä saa muuttaa!

Oma urani lähti metsään, päin Pinus 
sylvestristä (suom. mänty) ja päätyi 
sen askeleen kautta nykyiseen. Ehkä 
hiemaan hitaammin siihen verrattuna, 
jos olisin 5-vuotiaasta asti tiennyt ha-
luavani olla kuluttajaekonomi. Jos oli-
sin alkuperäistä suunnitelmaa lähtenyt 
seuraamaan, niin tätä tekstiä kirjoittai-
si nyt kirjailija-pianonvirittäjä-jalka-
pallosuomenmestari.
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Yhteistyössä Oikos ry:n kanssa:

Itse sivuutin maa- ja metsätaloustie-
teellisen välittömästi suoralta kädeltä 
ensimmäisen kerran siihen törmätes-
säni. Ajattelumallini oli perin perintei-
nen: “maa- ja metsä, puuta ja heinää..”
Jokin siinä kuitenkin veti puoleensa 
niin, että päädyin Viikkiin opiskele-
maan. Kaksi kertaa. Eikä kaduta ker-
taakaan. 

Joten onnittelut siis kaikille teille Viik-
kin tiensä löytäneille, täällä on hyvä 
olla!
Ja opiskelu, se on kaikkea muuta kuin 
puuta ja heinää! 
Enää hetki, niin itsekin huomaat.

Nähdään pian!

Ainomari Heikkilä
Oikosulun päätoimittaja 2014–2015
Fuksi 2012 ja 2014



Puheenjohtajan
palsta
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Elämä on retki

Ensikosketukseni yliopistoelä-
mään koin keväällä 2010. Olin juu-
ri selvinnyt ylioppilaskirjoituksista ja  
valmistautumassa pääsykokeisiin. Jo 
useamman vuoden Otaniemessä opis-
kellut valmennuskurssikaverini vei 
minut mystisiin bileisiin Helsingin kes-
kustaan, joissa musiikki raikasi useassa 
eri kerroksessa ja tiskin takaa sai tequi-
laa naurettavan halvalla. Viimeaikaises-
ta opiskelijabilekirjoittelusta johtuen  
jätettäköön bileiden järjestäjä ja sijain-
ti tässä mainitsematta. Jokainen voi  
arvata, miten tämän halvasta alkoho-
lista hurmioituneen abin ilta lopulta 
päättyi. Ei, se ei päättynyt herjauk-
siin, seksuaaliseen ahdisteluun tai  
väkivaltaisuuksiin. Ainoastaan tuplasti 
pidempään kotimatkaan useammalla 
ristiaskeleella höystettynä.

Johtui se sitten tästä kyseisestä 
kohtalokkaasta illasta vai jostakin  
aivan muusta, haluamani opinah-
jon ovet eivät auenneet sinä keväänä.  
Päädyin kirjaimellisesti hengai-
lemaan Kumpulaan vuodeksi.  
Kävin muutaman hassun kemian  
peruskurssin ja tutustuin opintopistei-
den, weboodin ja moodlen ihmeelli-
seen maailmaan. Tiiliskiven paksuiset  
tenttikirjatkaan eivät oikeastaan pelot-
taneet. Päätin kuitenkin satsata seuraa-
van vuoden pääsykokeisiin ja jättäydyin 
tarkoituksella opiskelijajärjestötoimin-
nan ulkopuolelle. Taisin pyörähtää

fuksiaistemme jatkoilla ja eräis-
sä toisissa bileissä, mutta  
muuten olin päättänyt, että näihin  
ihmisiin olisi aivan turha tutustua.  
Olisi ehkä kannattanut. Kuka tietää.

”Kaikki ei aina mene ihan 
käsikirjoituksen mukaan ja 
sepäs tässä elämässä vasta 
huikeaa lopulta onkin”

Kuulin Kumpulassa kuitenkin ensim-
mäistä kertaan pääaineesta nimeltä  
ravitsemustiede. Päätin, että 
hakisin keväällä 2011 varal-
ta opiskelemaan myös Viikkiin.  
Noh. Kevään lukemisista huolimat-
ta ensisijaisen hakukohteen ovet  
eivät taaskaan auenneet. Moni varmasti  
arvaakin, ja suurin osa  vanhoista  
konkareista tietää, mihin alun perin ha-
lusin. Syytettäköön tuon kyseisen 
kevään huonoa pääsykoemenestystä 
puolestaan HIFK:n suomenmestaruu-
desta ja Suomen MM-kullasta.

Aloittaessani Viikissä, olin vie-
lä syksyllä vakuuttunut, että hakisin  
seuraavana kerralla vielä uudelleen 
muualle. Silloin ensikertalaishakukiin-
tiöistä ei ollut vielä tietoakaan.  Hyvä niin.  
Ravitsemustiede olisi menettänyt mon-
ta loistavaa opiskelijaa jotka itseni  
tavoin totesivat ensimmäisen tai  
viimeistään toisen vuoden aikana, että 
tämähän on aika jees pääaine. 
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Toivottavasti sinä uusi fuksi olet  
päätynyt Viikkiin sen takia, että  
tänne alun perin halusitkin, ja vaikka et  
olisikaan, ei hätää. Kyllä me vielä sinut 
käännytetään. Omasta tarinastani olen 
ainakin oppinut, että kaikki ei aina mene 
ihan käsikirjoituksen mukaan ja sepäs  
tässä elämässä vasta huikeaa lopulta on-
kin. Muistan ikuisesti konkarioikoslai-
sen Henri Saxénin huikean aforismin: 
”Elämä on retki”

Yliopistomaailma kaikkine viralli-
sine koukeroineen ja vapaa-aikaa  
värittävine ainejärjestöineen saat-
taa tuntua nyt vielä kummalta.  
Uskokaa fuksit pois, itse olin aivan pihalla  
kaikesta opintojen ulkopuolella  
tapahtuvasta toiminnasta. Rinnastin 
ainejärjestöt hallituksineen johonkin 
yläasteen oppilaskuntiin verrastet-
tavissa olevaan ja sekös vasta silloin 
joskus aikoinaan näytti omiin silmiini  
kuivalta hommalta. Mutta kuinkas  
kävikään. Tällä hetkellä löydän  
itseni Oikoksen puheenjohtajan roolista  
hienojen oikoslaisten ympäröimänä.

Vanhana opiskelijana vietä hetki  
muistellen kuinka ihanaa, kama-
laa, uutta, kammottavaa tai jännit-
tävää fuksina olo oli ja ota rohkeasti  
kontaktia uusin kasvoihin Oikoksen 
riveissä. Fukseille neuvoksi, että lähde 
rohkeasti mukaan, kuuntele tuutoreita, 
kysele rohkeasti ja ennen kaikkea ota 
ilo irti fuksivuodesta.  Puheenjohtaja 
kuittaa ja paneutuu vielä hetkeksi ke-
sätöiden ja äfterwörkkien ihmeelliseen 
maailmaan. Syksyllä nähdään!

Mari Lahti
Oikos ry:n puheenjohtaja 2014–2015
Fuksi 2011 ja 2012



TuuToriT 2015
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Ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian tuutorit ottavat fuksit vastaan  
orientoivalla viikolla. Marianna ja Sampo ovat kuluttajaekonomian tuutoreita 
ja Sophia ja Pinja ravitsemustieteen. Seuraavaksi tuutorit vastaavat muutamiin  
ideoimiinsa kysymyksiin. Tutustu tuutoreihin!

1. Nimi     
2. Mitä opiskelet ja mitä olet tehnyt ennen opiskelua?
3. Mahdolliset hallituspestit tai muu järjestötoiminta
4. Miksi hait tuutoriksi?
5. Selviytymisneuvosi fuksivuoteen?
6. Paras fuksimuistosi?
7. Parasta Viikissä?
8. Miksi hait omaan pääaineeseesi?
9. Miten kuvailisit itseäsi yhdellä sanalla?
10. Kesäsuunnitelmat 2015?

Sampo ja Marianna, KE-tuutorit
Kuva: Marianna Salonen

 Sophia, Ravi-tuutori  Kuva: Sophia Rehn

Pinja, Ravi-tuutori Kuva: Pinja Kajavuori
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Ravitsemustieteen tuutorit

1. Sophia Rehn
2. Opiskelin vuoden kemiaa sekä sai-
raanhoitoa ja tuntuu, että yhdistin niitä 
ravitsemustieteessä
3. Olin Oikos ry:n isäntä/tapahtuma-
vastaava 2013–2014
4. Halusin tuutoriksi, koska fuksi-
viikko (ja vuosi) oli todella hauska ja 
nyt saan olla menossa mukana ilman  
jännittämistä. Halusin myös oppia tun-
temaan meidän uudet ihanat fuksit!
5. Opiskeluelämä saa, ja pitääkin olla 
hauskaa! Mutta muistakaa, että myös 
itse opiskelulle on pakko varata aikaa ;)
6. Koko fuksiviikko oli mahta-
va! Meillä oli paljon ohjelmaa ja  
osallistumalla tutustuin nopeasti uusiin  
opiskelukavereihin ja opiskeluelämään 
Viikissä. 

Loppuhuipennus oli fuksibileet ennen
kun sai hengähtää viikonlopun yli.
7. Sanoisin ihmiset, koska kaikki ovat 
niin mukavia ja ihania!
8. Löysin ravitsemustieteen sattumalta 
ja sain heti fiiliksen, että tätä olen aina 
halunnut opiskella, mutten tiennyt, 
että se oli olemassa!
9. Spontaaninen
10. Kesällä olin töissä Fazerin on-
line-tiimissä ja pääsin yli oman  
arkuuteni käyttämään sosiaalista  
mediaa. Loppukesällä on suunnitelmis-
sa vaellusmatka.

1. Pinja Kajavuori
2. Pääaineena ravitsemustiede. Ennen 
raveilua muutama välivuosi työnteon 
merkeissä.
3. Toimin Oikos ry:n emäntänä vuonna 
2015!
4. Päätös tuutoriksi hakemisesta  
syntyi jo omalla fuksiviikolla aikoinaan. 
Haluan päästä auttamaan fuksit sisään 
Viikin ja yliopiston menoon.
5. Suhtaudu yliopistoon sen vaati-
malla vakavuudella (ei liian vaka-
vasti siis, muttei liian lepsustikaan).  
Äläkä unohda muuta opiskeluun liitty-
vää elämää!

6. Vappu!
7. Tunnelma - rennompaa ja maanlä-
heisempää kuin muilla kampuksilla. 
Huomaatte, kun yliopisto alkaa ;>
8. Ravitsemus kiinnosti ja ruoka  
maistuu
9. Pieni ja pippurinen - koska yksi ei 
riitä
10. Kesällä seikkailin kuukauden Aa-
siassa ja loput ajasta Suomessa töitä 
tehden ja rentoillen.



7

Kuluttajaekonomian tuutorit

1. Sampo Kuurne
2. Ennen yliopistoa pidin monta  
välivuotta tehden töitä (kuten asiakas-
palvelua ja myyntityötä).
3. Ei entisiä hallituspestejä, mut-
ta tällä hetkellä toimin Oikos ry:ssä  
tapahtumavastaavana sekä KE-jaostos-
sa fuksivastaavana. (Toim.huom. KE- 
jaosto eli kuluttajaekonomian jaosto. 
Ravitsemustieteilijöillä on myös oman-
sa).
4. Halusin elää fuksiviikon uudelleen
(true story)

5. Viina - burana - uni. Näillä pääsee 
pitkälle. Toistetaan tarvittaessa.
6. PM-kisat ja Tahkon laskettelureissu. 
(Toim.huom. PM-kisat eli pohjoismai-
den maametsisten väliset tervehenkiset 
urhehilukisat. Tahkon laskettelu yhtä 
tervehenkinen.)
7. Ihmiset
8. Kaverin suosituksesta
9. Sosiaalinen
10. Kesän vietin töitä tehdessä.

1. Marianna Salonen
2. Aloitan nyt toisen vuoteni  
kuluttajaekonomiassa. Ennen KE-uraa-
ni opiskelin yleistä historiaa. Niiltä 
ajoilta on plakkarissa kandin tutkinto.
3. Hissa-aikoinani olin historian aine-
järjestön bilevastaavana ja excuvas-
taavana. Nyttemmin en ole lähtenyt  
mihinkään hallitustoimintaan mukaan.
4. Oma fuksiviikko Viikissä oli sen  
verran mukava, että halusin olla osana 
sitä jälleen tulevana syksynä, ja tietty 
päästä tutustumaan uusiin fukseihin 
heti ensimmäisten joukossa.
5. Ehdottomasti avoimuus uusiin  
juttuihin. Kannattaa tutustua mahdolli-
simman moneen kanssaopiskelijaan jo  
ensimmäisenä syksynä. Kannattaa 
myös osallistua kaikkeen mihin vähän-
kään löytyy mielenkiintoa. Semi-perfek-
tionistina tiedän, että koulumenestys ja  
vapaa-ajan aktiivisuus eivät aina ole 
ihan simppeleitä yhdistää, mutta  
uskokaa mua, se on mahdollista!

6. Yksittäistä parasta fuksimuistoa on 
vaikea sanoa, koska koko fuksivuosi 
oli niin kiva! Päällimmäisinä mieleeni 
jäivät Vappu, latobileet (laidunkauden 
avajaiset), WiSkin (Viikki Ski) reissu 
tahkolle.
7. Parasta Viikissä on lehmät ja se vihreys, 
mikä kampusta ympäröi. Lisäksi Lato-
kylästä (Toim.huom. Alue, jossa monet 
Viikin opiskelijoista asuvat) löytää aina  
vieraanvaraisia asukkaita, jotka tarjo-
avat huikeita etkoja ja jatkoja. Viikissä 
on huikean monipuolista jengiä.
8. Historia-aikoinani opiskelin  
sivuaineinani sosiologiaa ja sosiaalip-
sykologiaa. Samalla kiinnostuin myös 
kaupallisesta alasta. Mielestäni kulut-
tajaekonomia on näistä erinomainen 
kombo  –  ihmislähtöinen taloustiede!
9. Hmm... Mukaansatempautuva! 
Olen aina valmis kaikkiin huikeisiin 
ideoihin! Lähdetäänkö yöuinnille,  
maratonille, reilaamaan – miksei?
10. Töitä, viikon mökkiloma ja toivot-
tavasti paljon aurinkoa.
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Fuksiaakkoset
Teksti: Jani Varpa

Alexandria: Keskustassa sijaitseva ylio-
piston oppimiskeskus johon on keskitet-
ty keskustan tietokoneet ja tulostimet.  
Alina-salissa pidetään puolestaan sit-
sejä ja muita bileitä Uudella ylioppilas-
talolla.
B-talo: Kuluttajaekonomian koti si-
jaitsee talon 2. kerroksessa Viikissä. 
Latokylän B-grundilla myös usein 
bileitä.
C-grundi: Biletila Latokylässä. Fuksi-
bileet ovat täällä.
D: Yksinkertaisesti aliarvostettu kir-
jain. Siispä: D.
EE-talo: Ravitsemustieteilijöiden koti-
pesä Viikissä.
Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskeli-
ja.
GP: Perinteisessä Viikki-GP:ssä 
opiskelijat kiertävät ryhmässä suorit-
tamassa rasteja ympäri Viikin kampus-
ta.
HYY: Yliopiston ylioppilaskunta, jo-
hon kuuluminen on paitsi nastaa, myös 
pakollista.
Jaosto: Fuksia lähimpänä oleva 
yhteisö. Ainejärjestössämme Oikokses-
sa on molemmille pääaineille oma jaos-
tonsa.
Ladonlukko: Loistokkaita kulinaristi-
sia elämyksiä tarjoileva opiskelijaravin-
tola B-talossa.
Mannerheim-sali: Lisää HYY:n 
ylläpitämiä hienoja tiloja aktiivien 
käyttöön! Manta puolestaan on vapun 
keskipiste lakituksineen. MMYL on 
tiedekuntajärjestö, johon Oikos kuu-
luu.

Oikos: KE:n ja Ravin ainejärjestö, joka 
pitää huolen opiskelijoidemme viihty-
misestä Viikissä.
PM-kisat: Pohjoismaiset urheilukisat, 
jotka järjestetään vuorotellen eri mais-
sa maatalous-metsätieteilijöiden kes-
ken.
Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla, jossa 
syödään, juodaan ja lauletaan. 
Speksissä puolestaan tiedekunnan 
näyttelijöiden, muusikoiden ja tanssi-
joiden kerma panee parastaan.
Tapahtumakalenteri: Oikoksenkin 
tapahtumat löytyvät MMYL:n tapah-
tumakalenterista. (Toim.huom. Mene 
muutama sivu etiäppäin, niin löydät 
myöskin tulevia tapahtumia.)

Unicafé: Ylioppilaskunnan omistamia 
opiskelijaravintoloita ympäri Helsinkiä.  
Uusi ylioppilastalo puolestaan 
on keskeinen osa opiskelija-aktiivin 
elämää Mansku 5:ssä.
Vappu: Opiskelijavuoden kohokohta. 
Lakki päähän ja menoksi!
YTHS: Terveydenhuoltosäätiö ko-
rjaa esim. pulkkamäessä saadut  
pintavauriot kuin hampaat ja tentti-
traumat.
Zetor: On traktori, jota perinteisesti 
vappuna vedetään kilpaa Kasarmitoril-
la.

Ö: Se mappi, johon vielä neljännenkin 
vuoden opiskelija hautaa esseet palaut-
tamista edeltävään iltaan asti.
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Tapahtumakalenteri 
 2015–2016

Syyskuu

Fuksiviikko
Tutustumista tiedekuntaan, opintoihin, 
kampukseen ja opiskelukavereihin.

MMYL Fuksiaiset
Tehtävärasteja pitkin keskustaa

Harkkasitsit
Treenaillaan sitsiperinnettä

PM-kisat (Nordic games) Uppsala
Urheilumielinen kisamatka ruottin-
maalle

Oikos&VV Fuksisitsit
Akateeminen pöytäjuhlaperinne, jossa 
syödään, juodaan, lauletaan ja seurus-
tellaan.

Lokakuu

Limeksen appro
Baarikierros ydinkeskustassa

Vita&Voluntas fuksiristeily
Railakas risteily fukseille ja yhtä lailla 
vanhemmillekin konkareille.

Oikos&Lipidi ulkomaanexcu Bu-
dapestiin
Jokavuotisesti toteutettu reissu vaihtu-
viin kohteisiin.

Teksti ja kuvat:
Reetta Taskinen &
Mari Lahti
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Marraskuu

MMYL speksi
Musiikki- ja tanssinumeroilla höystetty 
opiskelijateatteriesitys

Oikos 68. vuosijuhlat
Ainejärjestömme vanhenemista juhlis-
tetaan sopivin perintein

Sampsan 79 impro
Baarikierros 79-bussin mukana

ViikkiAreena
Viisipäiväinen työelämätapahtuma 
kerryttämään uramahdollisuuksia ja 
kontakteja

MMYL 65. vuosijuhlat
Maatalous-metsäylioppilaiden liiton 
koreat pöytäjuhlat.

Joulukuu

Oikoksen vaalikokous
Oikoksen jäsenet valitsevat keskuudes-
taan uuden hallituksen vuodelle 2016.

Pikkujoulukausi
MMYL:n ja sen ainejärjestöjen järjestä-
miä pikkujouluja.

MMYL Joululuistelu
Jouluinen luistelutapahtuma  
Rautatientorin jääpuistossa.
Oikos Pikkujouluristeily
Perinteinen risteily päättää pikkujoulu-
kauden Oikoksen porukalla.
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Tammikuu

M-A:n Kaudenavajaiset
Menoa ja meininkiä live-esiintyjän kera 
C-grundilla.

WiSki goes Tahko
Urheiluspektaakkeli Tahkolla

Contact Forum
Suurin korkeakouluopiskelijoiden 
poikkitieteellinen rekrymessu

Helmikuu

Oikoksen ystävänpäiväsitsit
Sitsit, jossa ystäviä joka makuun.

MYO:n ystävänpäiväbileet
Baaribileet, jossa Amorin nuolet sinkoi-
levat

Laskiainen
Laskiaispullia ja mäenlaskua Ulliksella

Oikoksen pullatalkoot
Pullien valmistusurakka (osallistujille 
ilmaista pullaa!)

Lipidin Jellybileet
Shotteja hyytelömuodossa C-grundilla

Maaliskuu

Vita&VV Jenkkibileet
Teemabileet Ameriikan malliin

MMYL Viikki GP
Tehtävärasteja Viikin kampuksella

Huhtikuu

Lipidin Sikajuhlat
Sitsit, jossa tarjolla kokonainen sika

Hesarin appro
Baarikierros Kallion kapakoissa

AKK:n Laidunkauden avajaiset
Viikin kovimmat latobileet

Vappu
Skumppaa, Zetorin vetoa, lakkeja, 
bileitä, afterpiknikkejä

Toukokuu

Oikos&VV Survivors
Mökkireissu luonnonhelmaan
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VV & OIKOs SURVIVORs  Teksti ja kuvat:

  Into The Wild ii  
Timo huomo

Viime vuonna vahvalla tavalla käyntiin 
polkaistu traditio sai ansaitsemansa ja 
odotetun jatko-osan, kun huipuksi 
todettu reissu järjestettiin myös tänä 
keväänä. Ennen kuin aloin tätä reissu-
kertomusta kirjoittamaan, oli kuiten-
kin otettava pari huilipäivää kerätäk-
seen ajatuksia. Halusin panostaa tässä  
tekstissä määrän sijasta laatuun. Eli siis 
käänteinen filosofia mitä itse seikkai-
lussa valtaosalla porukasta juomapoli-
tiikan suhteen. Paljonko niitä punaisia 
tölkkejä lopulta palautettiinkaan?

Niin joo, mutta olihan reissulla lukuisia 
osallistujakin. Tosin ei ehkä ihan yhtä 
paljon kuin ensimmäisellä kerralla, 
mutta ei tosiaan haitannut! Tiivis tun-
nelma oli yhtälailla myös tällä kertaa, 
sekä saunassa että sen ulkopuolisissa 
tiloissa. Kun viime seikkailua varjosti

sade ja pilvinen taivas, niin nyt keli oli 
täysin vastakohtainen. Porukka myös 
pystyi levittäytymään tontille ahkeras-
ti, kun ulkona oli varmasti yksi siihe-
nastisen kevään lämpimimpiä ja aurin-
koisimpia päiviä.

Reissuilta jää aina jotain mieleen, mitä 
voi muistaa pitkälle eteenpäin. Omaan 
mieleen jäi päällimmäisenä saunan  
aktiivinen käyttö läpi illan. Tuntuu, että 
osa porukasta viihtyi tällä osastolla noin 
kello viidestä Suomi-Tsekki –mm-lät-
käpelin alkuun (kello 21.15) asti. Sau-
nomisen yhteydessä oli kova ja koko 
alkuillan läpi jatkunut yritys rikkoa 
viime vuoden ennätys, eli 14 saunojaa 
pienehkössä saunassa samanaikaisesti. 
En vieläkään henkilökohtaisesti tiedä, 
pääsimmekö lopulta tämän luvun yli. 
Ehkä joku tietää paremmin.
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Ennätystä kyllä vähintäänkin sivuttiin; 
kiitos sinnikkään yrittämisen ja organi-
soinnin.

Toinen highlight oli Suomen pelin  
seuraaminen isolla porukalla mökin  
tuvassa melko pieneltä Sonyn ruudul-
ta. Ja tiivistunnelmainen kisastudio  
saatiinkin kasaan! Kuvasignaali  
kyllä tökki ajoittain rankastikin. Joku 
yleisöstä kommentoi tähän asiaan-
kuuluvan tylysti: ”V***n Nuuksio”, ja 
porukkaa nauratti. Koitettiin korjata 
signaalia sammuttamalla ja kytkemäl-
lä valoja uudestaan päälle. Eipä tässä  
sähköinssejä toisaalta ollakaan. Itse 
antenniin ei kukaan meistä uskalta-
nut koskea. Loppupeleissä oli pakko 
myöntää, että metsässä tosiaan ollaan 
hulppeista puitteista huolimatta. Eikä 
tämä selviytymistä olisikaan ollut, jos 
TV-signaali  sekä 3- ja 4G –yhteydet 
olisivat toimineet moitteetta.

Tiukka matsi tarjosi tunnelmaa ja  
yhteishenkeä, mutta ihan ei Suomen 
tie vienyt tänä vuonna neljän parhaan 
joukkoon. Jotenkin näin porukassa 
tappion käsitteleminen oli yllättävän-
kin nopeaa eikä kukaan tietääkseni  
lähtenyt suoraan unten maille. Moni 
siirtyi ulos grillaamaan kuka mitäkin 
herkkua, ja osa lähti hakemaan lohdu-
tusta siitä lämmöstä, mitä jo kaikkensa 
antaneella saunalla oli vielä tarjota.

Grillailut ja ulkona hengailut jatkui-
vatkin pitkälle aamuun, joka valkeni 
Nuuksiossa kauniin aurinkoisena. 
Tästä oli hyvä, joskin vähäuninen  
pohja alkaa laittamaan kamoja kasaan 
ja odottaa kotiinkuljetusta.

”Paljonko niitä punaisia 
tölkkejä lopulta palautet-
tiinkaan?

Kotimatkalla fiilisteltiin tulevaa ke-
sää tai sitten vaan ihan toivuttiin  
edellisillasta. Lisäksi VV:n Ilmarilla 
oli vielä puhtia ottaa bussin matkan-
johtajan mikki käteen ja viihdyttää 
väsyneitä reissulaisia palindromeilla.  
Esimerkiksi saippuakauppias- sanasta 
selvästikin löytyy aika monia evoluu-
tioversioita.

Kaikkinensa siisti reissu taas!  
Vajaaseen 24 tuntiin mahtuu paljon ki-
vaa, kunhan tekee jotain kivaa. 
Kiitos vielä erityisesti järjestäjille 
VV:n ja Oikoksen puolelta, niille jotka  
hoitivat herkulliset ja takuulla riittävät 
ruoat illalle sekä kaikille ketkä päättivät 
lähteä reissuun mukaan tekemään siitä 
niinkin siistin reissun mitä se oli! 
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Fuksivuosi Viikissä 
Millainen se oli? Fuksit ‘14 kertovat

Hannes Tenhola, kuluttajaekonomia

Fuksivuoteni kuluttajaekonomialla oli  
aivan mahtava! Vuosi alkoi orientoival-
la viikolla, jossa sain tutustua hienoihin 
uusiin ihmisiin; samaan aikaan aloitta-
neisiin sekä myös vanhempiin opiskeli-
joihin. Viikki sekosi PM-kisojen alkaessa, 
joita Suomella oli kunnia isännöidä tällä 
kertaa. Päivät kisailtiin muita maita vas-
taan kaikissa mahdollisissa lajeissa ja illat 
juhlittiin yhdessä. PM-kisojen lisäksi syk-
syltä jäi päällimmäisenä mieleen monta  
mielenkiintoista kurssia, pikkujoulukausi 
ja Viikin yleinen hyvä ilmapiiri.

Keväällä opiskelurutiinit jatkuivat ja sain 
olla mukana kuluttajaekonomian jaos-
ton kautta opiskelijajärjestötoiminnas-
sa. Jaostomme järjesti monta mukavaa  
vapaa-ajantempausta ja muutaman excun. 
Oikoksen kautta taas pääsimme tutustu-
maan esimerkiksi boulderointiin. Markki-
noinnin opiskelijat järjestivät myös rankan 
reissun Jyväskylän suureen rinneriehaan.

Tuomas Soila, kuluttajaekonomia

Aloittaessani kuluttajaekonomiassa  
luulin aikaisempien opintojeni takia tietä-
väni mitä opiskelu ja opiskelijaelämä ovat.
Opiskelun vapaus ja monipuolisuus kui-
tenkin yllättivät. Olenkin nauttinut täysin 
vapaudesta opiskella omalla tyylillä!
Parhaita tapahtumia fuksivuonna oli-
vat PM-kisat ja kaikki ladossa järjestetyt  
juhlat. Myös ainejärjestötoiminta on ollut 
erittäin antoisaa. Osallistumalla opiskeli-
jatoimintaan tutustuu uusiin ihmisiin ja 
lukemattomat ryhmätyötkin sujuvat lep-
poisammin.

Jalkapalloakin pelattiin, mutta menes-
tystä pantattiin seuraaville vuosille!  
Vuoden kruunasi kostea vappu ja vielä  
toukokuinen mökkireissu Nuuksioon.  
Syksyltä odotan ainakin ulkomaan excua 
Budapestiin sekä uusia haasteita opiske-
lussa!
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Meri Mathlin, ravitsemustiede

Kun vuosi sitten heinäkuussa tuli tieto, että 
opiskelupaikka Helsingin yliopistossa olisi 
tiedossa, oli se unelmien täyttymys. Lisäksi 
loppupäivä töissä meni melko pilalle ilosta 
sekaisin ollessani. 
Fuksivuosi sujui railakkaasti ja nopeasti. 
Tapahtumarikas vuosi piti sisällään muun 
muassa fuksiristeilyn, MMYL:n speksin, 
Oikoksen sihteerin pestin, legendaarisen 
Tahkon reissun, sitsejä ja paljon muuta 
– niin ja paljon uutta ja hyödyllistä tietoa 
muun muassa ravitsemussuosituksista ja 
ruansulatusentsyymeistä. 
Viikki on yhteisö, jossa kaikki ovat sa-
maa porukkaa. Koska olemme kaukana  
muusta maailmasta, pidämme yhtä. Ihmi-
siin on helppo tutustua ja parasta onkin 
ollut saada ympärilleen ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneet samoista aiheista, kuten 
aminohapoista. Opiskelu on ollut huikeaa 
ja mielenkiintoista. Näin kesäkuussa en 
malta odottaa, että lukukausi taas alkaisi.
Tervetuloa fuksit, odotamme teitä innolla!

Pihla Mäkinen, ravitsemustiede

Parasta fuksivuodessa on ollut oman alan 
löytäminen. Aikaisemmat opiskelupaikat 
eivät ole koskaan tuntuneet yhtä kiinnos-
tavilta ja innostavilta kuin ravitsemustiede. 
Viihtymiseeni ovat vaikuttaneet oman kiin-
nostuksen lisäksi monet seikat, esimerkik-
si ravi-osaston hyvä ilmapiiri, opiskeluka-
verit ja meistä opiskelijoista kiinnostuneet 
proffat. Fuksisyksyn alussa olin aivan 
hämmästynyt, miten lämpimän vas-
taanoton saimme osaston henkilökunnal-
ta. Lisäksi minusta on ollut kiva opiskel-
la alaa, joka koskettaa kaikkia ihmisiä ja 
herättää kiinnostusta mediassa. On myös 
ollut hauskaa huomata, että kaikki ravit-
semustieteilijät rakastavat syömistä!



Ravilaisen keittiössä

Kasvishampparit punajuuripihvillä
teksti ja kuvat: MeRi Mathlin & eveliina hanski
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Tarvitset

• Sämpylöitä; itsetehtyjä tai kaupasta
• Punajuuria
• Porkkanoita
• Sipulia
• Cheddarjuustoa
• 1 dl korppujauhoja
• 2 kpl kananmunia
• Oliiviöljyä
• Suolaa
• Pippuria

Väliin: esim. punasipulia, rucolaa, 
halloumjuustoa

Toimi näin

Kuori punajuuret ja keitä niitä het-
ki. Voit käyttää myös esikeitettyjä  
punajuuria.
Raasta punajuuret, porkkanat, cheddar 
ja sipuli. Anna korppujauhon turvota 
hetki vedessä ja lisää korppujauho ja 
kananmunat raasteseokseen. 
Lisää pihvitaikinaan makusi mukaan 
suolaa, pippuria ja oliivipölyä. 
Muotoile taikinasta kostutetuin käsin 
pihvejä ja paista pannulla, kunnes pin-
ta on kauniin ruskea. Halloum-juustoa 
kannattaa paistaa myös hetki pannulla. 
Kokoa hampurilaisesti mielesi mukaan.



17

Viikin opiskelijaravintoloista  
Ladonlukko ei ole ainoa, joka ajattelee 
opiskelijoiden ruokailumukavuutta  
(ks. Oikosulku 1/2015). 
Myös Viikin Unicafé Koronassa voi 
nauttia edullisen opiskelijalounaan  
istahtamalla Kaarle Holmbergin 
suunnittelemille NAMI-tuoleille. 
Hintaa ei tuoleille löytynyt (myyntiin 
olisi voinut ottaa yhteyttä, mutta sa-
malla olisivat voineet allekirjoittaneen 
kesätyörahat kadota kuin tuhka tuu-
leen).
Myöskään bloggaajien peppujen peh-
mikkeeksi tuolit eivät olleet vielä ehti-
neet. Siinä sitä taas ollaan; edelläkävi-
jöitä Viikissä. Tässäkin asiassa.

Havaintoja yliopistolta  TeksTi ja kuva: ainomari Heikkilä

OikOksen kevät kuvina   KuvaT: Hanna WalsH ja Hanna saKsa

Tehtiinkai me muutakin kuin juhlittiin Vappua?



Yhteistyössä Oikoksen kanssa


