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Lipidi-info
Moikka!

Ihanaa saada just sut opiskelemaan Viikkiin elintarviketieteitä!

Onneksi olkoon, oot valinnut todella kiinnostavan opiskelualan! Mä

oon Kiia, kolmannen vuoden kandiopinnot aloittava, Lipidin

hallituksen tiedottaja. En voisi olla enempää innoissani,  ihan

huippua päästä syksyllä tutustumaan teihin kaikkiin uusiin

fukseihin! Oon koonnut tälläisen pienen oppaan, mistä saat tietoa

Lipidistä ja Viikin kampuksesta.  Turkoosilla, alleviivatulla tekstillä

näkyy kaikki linkit, joita klikkaamalla pääset lukemaan lisää.

Kaikissa asioissa saa olla muhun yhteydessä, sekä teidän upeisiin

tuutoreihin ja Lipidin hallituksen muihin jäseniin. 

 

Elintarviketieteilijänä sä tuut kohtaamaan maailman

kiinnostavimpia juttuja ja tutkimuksia ruoasta. Me Lipidin ja

muiden Viikin ainejärjestöjen kanssa pidetään huolta, että pääset

nauttimaan myös opiskelijaelämän parhaista puolista: uusista

ystävistä ja tapahtumista! Lipidi järjestää vuosittain useita erilaisia

opiskelijabileitä, excursioita, peli-iltoja, liikuntatapahtumia sekä

esimerkiksi viikottaisia kertsikahveja. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Kiia Heinonen

Tiedottaja

 



Puheenjohtajan
tervehdys

 

 

Moikka sinä, ihana uusi vahvistus Lipidi-yhteisöön!

 

Ensinnäkin: maailman suurimmat onnittelut ja high

fivet, olet tehnyt huikean suuren työn päästäksesi siihen, missä olet

nyt: fuksina ihmettelemässä, että mitä seuraavaksi? Yliopistoon

pääseminen poikkeustilanteen vallitessa eivarmastikaan ollut sitä,

mitä opiskelujen alkutaipaleelta odotit. Maailman menoa

sekoittava tilanne vaikuttaa sinunkin fuksisyksyysi paljon, mutta ei

hätää, me olemme täällä sinua varten!

 

Uusi koulupaikka tuo mukanaan monia uusia ihmisiä, joiden

tapaaminen voi tuntua jännittävän kutkuttavalta, ainakin siltä

minusta tuntui samassa tilanteessa neljä vuotta sitten. Ei mennyt

kuin orientaatioviikko, kun tajusin olevani osa jotain mahtavaa ja

toivon, että sinun tilanteessasi käy samoin! Uskaltaudu rohkeasti

esittäytymään kaikille kanssafukseillesi sekä tutustumaan

muidenkin vuosikurssien opiskelijoihin, vannon ettet kadu!

Parhaimmassa tapauksessa satut saamaan elinikäisiä ystäviä. Näin

minulle kävi enkä vaihtaisi päivääkään, kun olen voinut kutsua

itseäni osaksi tätä mahtavaa elintarviketieteilijöiden yhteisöä!

 

Tervetuloa Viikkiin! Toivon hartaasti, että voimme

tilanteen salliessa heittää ne oikeat high fivet Viikin peltojen

reunalla!

 

Salla Kinnunen

Puheenjohtaja 



Tuutorit
esittäytyy

 

Tuukka

Tuukka on Lipidin oma jokapaikanhöylä, joka on kunnostautunut monissa eri

rooleissa kahden ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Tuukka on aiemmin

tunnettu fuksivuotenaan apuisäntänä toimimisesta, Viikin Latokylän

erityisasiantuntijana, Lipidin sitsien laulutaidottomana laulunjohtajana,

poikkitieteellisenä kaikkien kaverina sekä jotenkin ihmeellisesti tämän kaiken

ohella myös aktiivisena luennoilla kävijänä. Nyt syksyllä 2020 Tuukka toimii

Lipidin fuksivastaavana: yhdessä tuutoreiden ja tapahtumavastaavien kanssa

hän vastaa syksyllä tapahtuvasta toiminnasta. Fuksivastaava kokoaa

perinteisesti teistä kaikista syksyn 2020 fukseista fuksitoimikunnan, jonka

tehtävänä on järjestää joulun alla väistyvälle biletiimille ja koko Lipidille

mahtavat pikkujoulut. Fuksivastaavana Tuukka toimii myös haalarivastaavana ja

kuten Tuukan haalareista näkeekin, häneltä voi kysyä ja saada vastauksia mihin

tahansa haalareihin liittyviin kysymyksiin. Luonteeltaan Tuukka on pirteä ja

avulias. Fuksivuoden kohua herättäneen bileministeriksi nimittämisen ei

kuitenkaan kannata antaa hämätä: Tuukalta voi matalalla kynnyksellä kysyä

mitä tahansa opintoihin ja ylipäätään opiskelijaelämään liittyvää.

 



Tuutorit
esittäytyy

Enna

Pohjanmaalta Helsinkiin monen mutkan kautta päätynyt Enna on valmis

mihin vain, oli kyseessä sitten yrttikoulutus tai grundibileet. Enna jaksaa

muistuttaa parhaiden tapahtumien lisäksi myös lähestyvistä deadlineista ja

läsnäolopakollisista luentokerroista. Tieto lähestyvästä deadlinesta ei saa

Ennaa kuitenkaan aloittamaan opiskelua ajoissa, vaan opiskelu venyy usein yön

pikkutunneille asti. Viime hetken opiskelupaniikissa Ennasta kuoriutuu loistava

tsemppari. Mikäli olet syrämmeltäsi maalainen ja kaipaat selviytymisvinkkejä isoolla

kirkolla esimerkiksi  julkisenliikenteen kanssa, käänny Ennan puoleen!



Anni

Aina positiivinen Anni on toisen vuosikurssin kiintiöturkulainen

toispuolt jokkee, joka yliopistolla innostuu ravitsemuksesta ja taloudesta.

Hymyn huulille tuovat myös gifit ja murresanat. Anni kiinnostui

elintarvikealasta oltuaan useamman vuoden alan töissä. Sanavalmiina ja kaiken

ylianalysoijana tunnettu Anni on mestari muokkaamaan Sisua ja tarvittaessa

suunnittelee vaikka haalarimerkin. Viikin ulkopuolella Annin voi bongata

nauttimasta Turun saaristosta tai hoitamasta Varsinaissuomalaisen osakunnan

viestintää. Tätä reipasta nuorta naista kannattaakin napata hihasta, jos

osakuntatoiminnasta herää kysymyksiä!

Tuutorit
esittäytyy



Tuutorit
esittäytyy

Paula

Kaikkeen mukaan lähtevä Paula viettää opiskelijaelämää tasapainoillen

luentojen, bileiden ja Viri Lactis-ainejärjestön hallitustehtävien välillä.

Oman fuksivuotensa Paula aloitti vauhdikkaasti lähtemällä Ruotsiin

pohjoismaisten yliopistojen välisiin “urheilukisoihin” eli PM-kisoihin (vahva 

 suositus!!). Lisäksi Paula tutustui eri opiskelijakaupunkien approtarjontaan

yllättäen itsensäkin kiertämällä kolmet approt viikon aikana. Opinnoissa häntä

kiinnostavat erityisesti ravitsemus sekä elintarviketurvallisuus. Yliopistoelämän

ulkopuolella Paulan voi löytää hevosen selästä ja

juustotiskiltä töistä. Jos mietit miten selvitä labrasta bileiden jälkeisenä

aamuna, Paulalta saat parhaat ja hyväksi todetut vinkit!



Tuutorit
esittäytyy

Roope

Roope on kolmannen vuoden opiskelija ja

kuuluu tuutoreiden kokeneeseen kaartiin. Tämä hyväntuulinen veikko on

helposti lähestyttävä ja mukavaa juttuseuraa. Roope on oluen ja musiikin

ystävä, ja  vapaa-ajallaan hän soittaa bändissä. Roope on osa Lipidin

biletiimiä, joten tulet varmasti näkemään Roopen myös eri tapahtumissa!

Roopen osaaminen oluiden parissa on vienyt hänet muun muassa VBS:n

varapuheenjohtajaksi. 



Tuutorit
esittäytyy

Maria

Maria on aurinkoinen

kolmannen vuoden opiskelija, joka lähti opiskelemaan

elintarviketieteitä rakkaudesta ruoanlaittoa kohtaan. Vapaa-ajallaan

Maria tykkääkin kokeilla uusiareseptejä ja lenkkeillä.

Viinit, juustot ja erityisesti erikoiskahvit ovat myös Marialle lähellä

sydäntä, sillä hänen työnkuvaansa kuuluu baristana toimiminen.

Fukseille Maria antaa vinkiksi muistaa nauttia opiskelijaelämästä ja

osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin. Marian lempitapahtumia

on ollut erityisesti erinäköiset sitsit ja hän toivookin, että pystymme

tulevana syksynä sitsaamaan jälleen poikkeustilasta huolimatta.



Tuutorit
esittäytyy

Aapo

Tämän Kanta-Hämeen

Kultakimpaleen Kestohymy™ valaisee Viikkiä syksyllä jo kolmatta vuotta eikä

hymy hyydy edes torstaiaamuna tenttisalissa klo 8.00 edellisillan

grundibileiden jälkeen. Janakkalasta lähtöisin oleva Aapo on Viikin

urheilumenojen vakiokasvo ja PM-kisaveteraani. MMYL:n & ViPan futsal- ja

säbävuoroilla vietettyjen tuntien lisäksi tämä sporttinen mies urheilee myös

penkissä seuraten tiiviisti ainakin FC Barcelonan ja Ilveksen pelejä. Aapo

tunnetaan myös hyvän ruoan ja juoman ystävänä: arvaa mikä on Aapon

lempiruoka?  Väärin. Se on tartar .  Nautittuna yhdessä mätsäävän rötkylin kanssa.

Ja jos ihmettelet Aapon perässä hiihtävää pitkää varjoa, niin ei mitään hätää. Se on

vaan Vade, joskus ihan harmiton! Tämä 2in1 pakettiratkaisu luuhaa yleensä korkeintaan

10m etäisyydellä toisistaan ja helpoimmin tämän kävelevän symbioosin voi bongata

Viikin Prisman hyllyväleistä useimpina arkipäivinä viimeisen luennon jälkeen. 

Mikäli kaipaat ravintolavinkkejä tai mieleesi putkahtaa kysymyksiä liittyen opiskeluun,

burgereihin tai Viikin urheilumenoihin niin kannattaa kääntyä Aapon puoleen.

100% mukavuustakuu! Ja jos koet päiväsi joskus olleen vähän turhankin kiva ja

onnistunut, niin ainahan voit haastaa Aapon Trivial Pursuitissa.
 



Tuutorit
esittäytyy

Eetu

Artjoel- siis Artjärveltä stadiin kotiutunut Eetu on fuksivuotena napannut

kalenterin täydeltä kiireitä: millon viipottaa labroista suoraan panimolle,

Lipidin tai Viikki Brewing Societyn hallituskokouksiin taikka järjestämään

seuraavia opiskelijabileitä, ei häneltä into ja energia lopu kesken. Lipidin

isäntänä sekä VBS:n puheenjohtajana Eetu on go-to tuutori aktiivisia

Viikki-elämyksiä kaipaavalle, ja on myös aina messissä lenkkeilyyn säässä kuin

säässä. Hänet on helppo spotata kannattamassa vaatetuksellaan pienpanimoita;

mikäli panimokulttuuri ja oluet kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti suunnata

Eetun puoleen. Mainitsinko jo, että Eetu arvostaa hyviä pienpanimo-oluita?



Dina

Dina on espoonhelsinkiläinen luottotuutori, jonka puoleen voit kääntyä

melkein asiassa kuin asiassa. Vaikka Dinaa ei välttämättä näe Lipidin

iltamatoiminnassa kovin usein, pystyy hän kertomaan kuitenkin järjestötoiminnan

hienoista puolista napattuaan Viikki Brewing Societyn sihteerin roolin jo heti

fuksina. Todellinen velho Dina on kuitenkin siinä, miten kandin voi tykittää

jäätävällä temmolla läpi silloinkin, kun useimmat muut meistä vielä miettivät mitä

sitä tekisi kesätöikseen toisen vuoden jälkeen. Jos siis haluat vinkkejä miten voit

valmistua tavoiteltua nopeammin, sinun kannattaa mennä Dinan juttusille!

Varothan kuitenkin puhumasta epäilyttävistä lisäravinteista tai muista

terveystuotteista Dinan välittömässä läheisyydessä jos et ole valmis kuulemaan

monikohtaista PowerPoint-esitelmää aiheesta. Hyvällä tuurilla voit saada Dinasta

kaverin esimerkiksi boulderoimaan tai ihan vaan bisselle hifistelemään

pienpanimoiden uusimpia tuotteita. 

Tuutorit
esittäytyy



Hanni

Hanni, meidän ihana pullan-, leivän-, foccacian-…(you name it) tuoksuinen 

kolmannen vuoden opiskelija! Hanni taitaa leipomisen salat oli sitten kyse juureen tehdystä

leivästä tai herkullisista korvapuusteista. Hannin leipomisinto saattaa

toisinaan myös syttyä silloin, kun edessä häämöttää tenttiin lukeminen.

Hanni on myös varsinainen sanavalmis heittäytyjä. Oli bileiden teema mikä tahansa, loihtii

Hanni upean teemaan sopivan asun. Hanni on nähty juhlimassa muun muassa

tatuoituna vankina sekä hurmaavana Oscar-gaala vieraana. 

Jos bileiden pukuteema askarruttaa, kannattaa Hannin puoleen kääntyä. 

Hanni toimii tällä hetkellä Lipidin liikuntavastaavana, eikä suotta! Hannin harrastuslista on pitkä;

Hannin urheilutausta on pääasiassa yleisurheilussa kiekonheittäjänä, mutta

kokemusta löytyy myös esimerkiksi hiihdosta, suunnistuksesta,

hiihtosuunnistuksesta, baletista ja ratsastuksesta. Eikä lista edes siihen

lopu. Nykyään Hanni innostuu enemmänkin eräjormailusta sekä kuntoilusta,

kilpaurheilu on siis saanut jäädä.  Jos uudet kokemukset kiinnostavat, kannattaa

rohkeasti ottaa osaa Hannin järkkäämiin liikuntatapahtumiin!

 

Tuutorit
esittäytyy



Tuutorit
esittäytyy

Taina

Iitin oma ”kestävyysurheilukuningatar” on hyvin

perillä paitsi juoksusta myös kaikesta opiskelijäelämään liittyvästä. Vuoden

aikana ei nimittäin tainnut olla kovin montaa tapahtumaa, johon Taina ei

osallistunut, minkä näkeekin haalarimerkkien huikeasta määrästä. Sama meno

jatkuu edelleen ja ei ole kovinkaan vaikeaa houkutella Tainaa mukaan

tapahtumaan - ellei hän ole jo siellä. Vapaa-ajalla tapahtumien lisäksi hänet

voi bongata kestävyysurheilun parista maalla sekä vedessä. Taina on

ulospäinsuuntautunut ja iloinen persoona, jonka seurassa ei takuulla tule tylsää

tai hiljaista hetkeä. Jos kaipaa tietoa mm. fuksivuoden parhaista kemuista tai

urheilujutuista, on Tainan puoleen hyvä kääntyä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura

Tässä paketissa on iso kasa pohjanmaalaista sisukkuutta ja heittäytyvyyttä. Laura

tuskin kieltäytyy extempore uintireissusta jääkylmässä vedessä tai

rääkkitreenistä Kumpulan Unisportilla! Elämänhallintakin on huhujen mukaan

aivan ensiluokkaista, sillä muiden nukkuessa ennen aamuluentoa Laura on

saattanut käydä jo aamutreenillä tai polkea pyörällä töihin ennen aamukuuden

työvuoroa. Aamutreenin lisäksi Lauran voi bongata WisKin laskettelureissulta

tai yön pikkutunneilla Grundilta joraamasta. Parhaat ideat syntyvät myöskin

vauhdissa, jolloin ikimuistoisilta muistoltakaan ei olla vältytty!

 

Tuutorit
esittäytyy





Viikin
ainejärjestöt

 

 

Tässä alle lueteltuna eri värisiä haalareita, joita kohtaat Viikin
tapahtumissa kulkiessasi. 

KÄY LUKEMASSA LISÄÄ VIIKIN TOIMINNASTA KATTOJÄRJESTÖ
MMYL:LIN FUKSIOPPAASTA!

 
 

 

Turkoosit haalarit

 LIPIDI Elintarviketieteet

VIRI LACTIS Elintarviketieteet

Viikki Brewing Society (VBS) Elintarviketieteet

 

Violetit haalarit

OIKOS Elintarviketieteet

 

Punaiset haalarit

METSÄYLIOPPILAAT (MYO)Metsätieteet

 

Tummanvihreät haalarit

MYY Ympäristötieteet

EKY Eläinlääketiede

SYMBIOOSI Biologia

 

Vihreät haalarit

SAMPSA Maataloustiede 

 

Tummansiniset haalarit

VIIKIN TALOUSTIETEILIJÄT (VITA)

Taloustieteet, ympäristö- ja

elintarviketalous

 

Mustat haalarit

HELIX Molekyylibiotieteet

 

 

 

Vinkkinä!

Lista opiskelijoiden haalareiden

väreistä löytyy 

esimerkiksi Wikipediasta  ja lista

koko Helsingin Yliopiston 

ainejörjestöistä, joita on 250, löytyy

tästä klikkaamalla.

 

 

Jos kohtaat uuden opiskelukaverin,

mutta et keksi puheenaihetta,

hyvä vinkki on kysyä mitä toinen
opiskelee ja 

kysellä esimerkiksi haalareista tai 
haalarimerkeistä!

 

https://mmyl.fi/wp-content/uploads/2020/06/MMYL-Fuksiopas-2020.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisten_opiskelijahaalarien_v%C3%A4reist%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisten_opiskelijahaalarien_v%C3%A4reist%C3%A4
https://hyy.fi/fi/oppaat/hyyn-jarjestot
https://hyy.fi/fi/oppaat/hyyn-jarjestot


Viikin
ainejärjestöt

 

 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Biosfääri ry (tiedekuntajärjestö)

Helix (biokemia, solu- ja molekyylibiologia)

Natura ry (ympäristöekologia)

Svenska Naturvetarklubben (biologia ja maantiede, ruotsinkielinen)

Symbioosi ry (biologia)

Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet) "MYY"

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto ry (tiedekuntajärjestö)

Agro-Forst  rf (maatalous- ja metsätieteet, ruotsinkielinen)

Lipidi ry (elintarviketieteet)

Markkina-Agraarit (maatalousekonomia ja -politiikka, maatalousliiketiede ja

markkinointi)

Metsäylioppilaat ry (metsätieteet) 

Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede)

Sampsa ry (maataloustieteet)

Viikin taloustieteilijät ry (elintarvike-ekonomia) "VITA"

VEKE (Elintarvike- ja kuluttajaekonomia) "VEKE"

Viri Lactis ry (maitoteknologia) "Viri"

Viikki Brewing Society (elintarviketieteet) "VBS"

Voluntas (markkinointi)

Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry (ympäristöekonomia) "VV"

Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet) "MYY"

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry (eläinlääketiede) "EKY"

Farmasian tiedekunta

Yliopiston farmasiakunta (farmasia)



Fuksisanasto

Ainejärjestö

Järjestö, joka vastaa tietyn

alan opiskelijoiden asioista ja tapahtumien järjestämisestä. Teidän

ainejärjestö on Lipidi! 

 

Akateeminen vartti

 Luennot alkaa aina 15 yli ja loppuu 15 vaille,

vaikka Opintoni-sivulla saattaa lukea tasalta. Tämä ei koske tenttejä. 

 

Alina-Sali

 Uuden ylioppilastalon toisessa kerroksessa

sijaitseva sali, jossa vietetään esimerkiksi peli- ja sitsi-iltoja.

 

 C-grundi 

Viikin kovin bilemesta!

Grundibileitä ei kannata jättää väliin. C-grundi saa nimensä siitä, että se sijaitsee

Latokartanon ylioppilaskylän C-talon pohjakerroksessa. 

 

B-grundi

Sama homma kuin, yllä, mutta eri rakennuksessa. Pienempi tila C-grundin

kanssa samassa pihapiirissä. 

 

Excursio/excu 

Kutsutaan myös yritysvierailuksi.

Excuja on kotimaan sisällä ja kerran vuodessa ulkomailla. 

 

Fuksi 

Uudet opiskelijat! Tunnistaa

usein haalareista, joissa ei vielä ole ommeltuna merkkejä kiinni.

 

Haalarit

Opiskelijan univormu bileissä

ja varsinkin vappuna!

 

Sivistys

Kattosauna Sivistys, sijaitsee keskustassa, ylimmässä kerroksessa oleva saunatila

 

 

 



Fuksisanasto
 

 

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jokainen opiskelija tekee omansa

ja se auttaa opintojen suunnittelussa.

 

Kertsi 

Lipidin, Oikoksen ja Viri Lactiksen yhteinen kerhohuone EE-talossa.

Tuutorit opastavat mistä tämä löytyy. Lipidi järjestää täällä torstaisin

kertsikahvit, jonne kaikki Lipidit ovat tervetulleita!

 

Klusteri 

Keskustassa sijaitseva kerhotila, jossa voi järjestää illanistujaisia tai vaikka

sitsit. Kutsutaan myös Pupuksi.

 

Latokylä/Latis

Latokartanon ylioppilaskylä. Viikkiläistä soluasumista parhaimmillaan! Jos

asuntopula on kova, Latikseen saa hakea kaikki maatalous-

metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

 

MMTDK

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, kattojärjestö, johon kaikki maa-

metsiksen ainejärjestöt kuuluvat.

 

Monari Viikin monitoimitalo eli Monari

 Sijaitsee aivan kampuksen vieressä ja sieltä löytyy kuntosali sekä

sisäpelihalli. Täällä MMYL järjestää avoimen urheiluvuoron noin 3 kertaa

viikossa.

 

ETK/ETM/ETT/N-vuoden opiskelija

Elintarviketieteiden kandidaatti (3vuotta kestävä tutkinto)/

Elintarviketieteiden maisteri (2vuotta kestävä tutkinto)

/Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto/ "oon ännännen vuoden opiskelija"

tarkoittaa, että joku tutkinnoista on venynyt (paljon) suunniteltua

pidemmäksi.



Fuksisanasto
 

 

Noppa 

Opintopiste. Näitä keräämällä

saat KELAlta rahaa. Kun olet kerännyt näitä tarpeeksi, niillä voi saada tutkinnon. 

 

Osakunta 

Yhdistys, joiden opiskelijoita yhdistää samat kotiseudut.

 

Sikajuhlat 

Juhlitaan niinä vuosina kun

ei juhlita vuosijuhlia (ks. Vujut). Nämä ovat myös vähän rennommat kuin vuosijuhlat,

mutta silti hienot juhlat. 

 

Sillis

 Sillisaamiainen. Perinteisesti isojen sitsien, sikajuhlien sekä vuosijuhlien jälkeisenä

aamuna järjestettävä brunssi/rääppiäiset. Pukukoodina haalarit.

 

Sitsit

 Akateeminen pöytäjuhla. Täällä syödään,

juodaan ja lauletaan. Sitsiperinteisiin pääsee tutustumaan jo ensimmäisellä

viikolla harkkasitsien parissa sekä hieman myöhemmin fuksisitseillä!

 

Tuutori

 Yleensä vanhempi opiskelija, joka fuksiviikolla tutustuttaa fuksit kampukseen ja sen

ympäristöön.

 

Ullis

 Ullanlinnanmäki. Opiskelijoiden kokoontumispaikka vappuna.

 

Vujut

 Vuosijuhlat. Lipidi juhlii vuosijuhlia viiden vuoden välein ja seuraavat vuosijuhlat ovat

tiedossa 2022 (Lipidi 60v!!) Vuosijuhlat ovat paljon virallisemmat ja “hienommat” kuin

sikajuhlat.

 

Jellyt

Lipidin ehkä kuuluisimmat poikkitieteelliset

bileet. Noh, näissä juodaan jellyshotteja ja bailataan aamuun asti. Usein tätä

ennen perinteinen hernekeitto+laskiaispullatarjoilu B-grundilla.

 

 



 

 

Opiskelijaelämä on parhaimmillaan kun pääsee

rellestämään turkoosit haalarit päällä opiskelijoiden

massatapahtumissa ja hengailemaan kavereiden kanssa.

Koronapandemian myötä kaikki opiskelijatapatumat piti

perua, jotta pysymme turvassa. Lipidin hallitus hätäkokousti

maaliskuun alussa ja päätimme, että show must go on:

siirrytään etätapahtumiin! Siltä istumalta päätimme viedä

koko tuhannen opiskelijan toiminnan nettiin ja ensimmäiset

tapahtumat tulivatkin jo kuun lopulla. 

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että aiomme tehdä

kaikkemme, että teillä fukseilla olisi maailman paras

fuksivuosi Viikissä! Kannattaa ottaa seurantaan Lipidin

kanavat jo heti Lipidi-infon luettuasi, sillä sitä kautta pysyt

parhaiten perillä mitä tapahtuu. Poikkitieteellisyyden vuoksi

haluamme muistuttaa myös seuraamaan muiden

ainejärjestöjen sähköpostilistoja, Instagramia, Facebookia

sekä kattojärjestö MMYL:lin sivuja.

Lipidin kanavat haltuun seuraavan sivun linkeistä!

 

Voihan korona!

https://mmyl.fi/


Lipidin kanavat

Lipidin omalta nettisivulta löytyy paljon tärkeää tietoa ja

meidän blogi, kuvia sekä esimerkiksi säännöt.

Pääkanavana Lipidin  tapahtumien ilmoittamiseen

on Facebook, sen ollessa niin valtavan hyvä ja toimiva

alusta tapahtumille ja useiden opiskelijoiden

tavoitettavissa. Nostamme Facebook-storeissa myös

muiden MMYL:lin ainejärjestöjen upeita tapahtumia,

joihin kannustamme poikkitieteellisesti opiskelijoita

lähtemään. 

Lipidin sähköpostilistalla tulee olemaan niin Lipidin omia

tapahtumakutsuja, tärkeää infoa, kevyempää sisältöä

sekä ajankohtaisia elintarviketieteisiin liittyviä asioita.

Toisinaan myös poikkitieteellistä sisältöä esimerkiksi

tapahtumakutsuja MMYL:lin ainejärjestöjen avoimiin

tapahtumiin.

Instagramissa on fiilistelyä tapahtumista sekä siellä

nostamme Instagram-storeissa myös muiden MMYL:lin

ainejärjestöjen upeita tapahtumia, joihin kannustamme

poikkitieteellisesti opiskelijoita lähtemään. 

Lipidin Whatsapp-ryhmänä toimii Lipidi-meiningit, jossa

saat tietoa Lipidin tapahtumista ja keskustella

elintarviketieteisiin relevanteista asioista. 

  Lipidin LinkedIn-tili, josta löytyy myös ”Lipidi ry.

työpaikat”-ryhmä, johon voit jakaa avoimia työpaikkoja.

Vastaavanlainen ryhmä löytyy Facebookista samalla

nimellä: "Lipidi ry. työpaikat"

 

 

Jos haluat lisää tietoa kanaviin liittymisestä tai niissä

tapahtumasi julkaisemisesta voit kysyä siitä tuutoreilta tai

hallituksen tiedottajalta.

https://lipidi.fi/
https://www.facebook.com/lipidiry/
https://lipidi.fi/liittyminen/
https://www.instagram.com/lipidiofficial/
https://www.instagram.com/lipidiofficial/
https://www.linkedin.com/company/20079924/
https://www.linkedin.com/groups/8899013/
https://www.facebook.com/groups/2799997253372557/


Tärkeitä
ainejärjestöjä

 

 

Elintarviketieteilijöille suunnattuja Lipidin

ystäväjärjestöjä.

 

 

 

Oikos ry. 

 

Oikos ry on entinen kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijoiden

ainejärjestö. Tänä syksynä Lipidi ja Oikos yhdistävät voimansa, sillä

Oikoksesta tulee Lipidin alla toimiva alajaosto. Alajaoston tarkoitus on

toimia ravitsemustieteitä opiskelevien yhteisönä. Oikos-alajaosto järjestää

erilaisia ravitsemustieteeseen liittyviä tapahtumia illanvietoista

yritysexcursioihin. Uuteen alajaostoon ovat tervetulleita kaikki

ravitsemustieteestä kiinnostuneet!

 



Tärkeitä
ainejärjestöjä

 

 

Elintarviketieteilijöille suunnattuja Lipidin ystäväjärjestöjä.

 
Viri Lactis

 

Viri Lactis on pienempi elintarviketieteilijöiden ainejärjestö, jonka juuret ulottuvat

vuoteen 1947, kun silloiset meijeriopin opiskelijat perustivat Viri Lactiksen.

Myöhemmin tutkintorakenteiden muuttuessa eloon jäivät Viri Lactis ja Lipidi, joka

aiemmin edusti lihateknologian opiskelijoita. Nykyään Viri Lactis ja Lipidi kulkevat

rinnakkain edustaen elintarviketieteiden opiskelijoita ja voit halutessasi kuulua

molempiin järjestöihin! Viri Lactiksen toiminta ei ole yhtä suurta kuin Lipidin, mutta

meihin voit kääntyä niin opiskeluasioiden suhteen tai esimerkiksi tulla mukaan

yritysvierailuille, joita järjestämme! Syksyisin järjestämme viini- ja juustoillan, joka on

vuoden kohokohta. Jäsenhinta Viri Lactiksessa on 5€, ja se kattaa koko opiskeluajan (7

vuotta). Kannattaa myös tsekata Viri Lacticksen haalarimerkkitarjonta! 



Tärkeitä
ainejärjestöjä

 

 

Elintarviketieteilijöille suunnattuja Lipidin ystäväjärjestöjä.

 

Viikki Brewing Society (eli VBS)

 

Viikki Brewing Society on oluen ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien

valmistuksesta kiinnostuneille opiskelijoille tarkoitettu opiskelijajärjestö. VBS:n

tarkoituksena on edistää olutosaamista ja tietoutta Viikin kampuksella, sekä innostaa

uusia ihmisiä tekemään olutta. Jäsenistön käytössä on euron maksua vastaan laitteisto

oluen valmistukseen, ja aloittelijoita opastetaan sen käytössä. Lisäksi teemme

yhteistyötä Helsingin yliopiston ja kotimaisten pienpanimoiden kanssa erilaisten

olutprojektien kautta. Jos toiminta kiinnostaa, lisätietoja voi kysellä Facebook-

sivumme kautta https://www.facebook.com/viikkibrewingsociety.

https://www.facebook.com/viikkibrewingsociety


Vastaanota opiskelupaikka 

ilmoittaudu läsnäolevaksi ja luo Helsingin yliopiston tunnukset

maksa lukuvuosimaksu

hae opintotukea Kelalta

tilaa opiskelijakortti ja HSL-opiskelijaetu matkakorttiisi

Hae asuntoa esimerkiksi HOAS:lta ja

Tiedonnälkäisille HYY:n sivuilta lisää infoa

 Muista saapua paikalle orientoivalle viikolle!

Liity Facebookissa fuksiryhmään ja Lipidin kanaviin, jotka

mainittiin yllä.

Tsekkaa Agronomiliiton sivut: se on meidän liitto

juhli, rentoudu, nauti kesästä - nähdään syksyllä!

     Latokartanon ylioppilaskylästä! Kannattaa myös 

     hyödyntää osakuntien asuntotarjontaa ja laittaa itsensä 

     asuntojonoon jo opiskelupaikan vastaaotettuaan, mikäli 

     tarvitsee asunnon, sillä toisinaan jonotus voi kestää hieman.

Opiskelijan
muistilista

https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/lukuvuosi-ilmoittautuminen
https://www.kela.fi/opintotuki
https://hyy.fi/fi/oppaat/opiskelijakortti
https://www.hoas.fi/
https://hyy.fi/fi/jasenelle
https://hyy.fi/fi/jasenelle
https://www.facebook.com/groups/866459917194212/
https://www.facebook.com/groups/866459917194212/
https://www.agronomiliitto.fi/opiskelijat/
https://www.latokartanonyokyla.fi/


Lipidin hallitus
2020

 

 

Lipidin hallituksen jäsenet vuodelle 2020:

Puheenjohtaja: Salla Kinnunen 

Varapuheenjohtaja: Faisa Nieminen

Sihteeri: Maija Kumpulainen

Taloudenhoitaja: Antti Pokkinen

Opintovastaava: Katri Korpunen

Tiedottaja: Kiia Heinonen

Fuksivastaava: Tuukka Törölä

KV-vastaava: Ira Karanko

PR-vastaava: Theresa Natri

Ekskursiovastaava: Otto Kaarle

Emäntä: Roope Raitanen

Isäntä: Eetu Järventausta

 

Ja toimihenkilöt:

ETYO:n päätoimittaja: Liisa Pihlaja

Liikuntavastaava: Hanni Saalo

Kulttuurivastaava: Henri Kivelä

Apuemäntä: Katariina Angerla

Apuisäntä: Onni Nyman

Yhteystiedot löydät Lipidin nettisivuilta!



Jäsenyys 25€

Haalarit 30€ 

Laulukirja 7€

Haalarimerkki 2,5€

Fuksipaketti (sis. jäsenyys, haalarit & haalarimerkki) 50 €

 Fuksipakettia ja muita tuotteita on myynnissä jo orientoivalla viikolla. 

Lipidillä on tunnetusti koko Viikin hienoimmat haaarimerkit, niitä saa

kerättyä esimerkiksi Lipidin tapahtumiin osallistumalla! ;)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muista liittyä Lipidin sähköpostilistalle, niin pysyt ajan tasalla tapahtumista. 

Sähköpostilista on Lipidin aktiivisimpia tiedotuskanavia, joten kannattaa liittyä! 

 

Liity sähköpostilistalle näin 

(laita oma sähköpostiosoitteesi oma@sähköpostiosoite.fi-kohtaan): 

 

Osoitekenttään teksti: majordomo@helsinki.fi

Jätä otsikko tyhjäksi.

Kirjoita viestikenttään: subscribe lipidi-lista@helsinki.fi oma@sähköpostiosoite.fi

 

Ohjeet löytyvät myös Lipidin kotisivuilta http://www.lipidi.fi/ ja tuutorit auttavat. 

Kannattaa myös liittyä muiden itseä kiinnostavien ainejärjestöjen listoille

sekä esimerkiksi Agronomiliiton postituslistalle. 

Liity Lipidiin



Tässä vielä Viikin
kampuksen

kartta

EE-
talo
ja 

kertsi

Kirjasto

"Metsätalo"

=opiskelijaravintola



 
N Ä H D Ä Ä N  S Y K S Y L L Ä  V I I K I S S Ä !

Onnea
opiskelu-
paikasta!

 


