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Vuoden 2021 tuutorit



Olen Natalia, toisen vuoden elintarviketieteen opiskelija ja Lipidin tämän vuoden tiedottaja. 
 Jotta sopeutuminen uuteen opiskelijayhteisöön ja mahdollisesti uuteen kaupunkiin olisi
mahdollisimman vaivatonta, olen koonnut teille tämän fuksioppaan, jonka tarkoituksena on
tehdä opintojenne aloituksesta niin helppoa ja hauskaa kuin mahdollista. 
 
Syksyn riennot alkavat elokuun lopussa orientaatioviikolla 29.8, johon kannattaa lähteä
mukaan avoimin mielin ja tutustua rohkeasti uusiin opiskelukavereihin. Orientaatioviikon
ohjelma tulee sisältämään paljon uutta tietoa opiskelijaelämästä ja yliopisto-opinnoista,
joiden saloihin teitä opastavat ja perehdyttävät ihanat tuutorimme. Fuksivastaavan ja
tuutoreiden esittelyt löydät myöhempänä oppaasta.
 
Luvassa on monenlaista aktiviteettia pitkin viikkoa ja voin luvata, että jokaiselle löytyy
varmasti mieluisia tapahtumia joihin osallistua! Elintarviketieteiden ainejärjestömme Lipidi
järjestää myös ympäri vuoden erilaisia opiskelijabileitä, liikunta- ja kulttuuritapahtumia,
excursioita, sitsejä, sekä esimerkiksi viikottaisia kertsikahveja. 

Nyt on kuitenkin aika nauttia kesästä ja ottaa rennosti. Vielä kerran lämpimät onnittelut
opiskelupaikasta ja tervetuloa Viikkiin! 

Tuutorit, ainejärjestöt ja tuoreet opiskelijakollegasi odottavat teitä innolla!

Nähdään syksyllä <3
 
Natalia Periainen
Tiedottaja

Tervetuloa Viikkiin!

Hei uusi Lipidi, tervetuloa!
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FUKSIN MUISTILISTA

Varaa orientaatioviikko 29.8 - 4.9 kokonaan vapaaksi kalenteristasi ja
muista saapua paikalle!

Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle!

Maksa lukuvuosimaksu ja luo Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset

Liity Elintarviketieteen fuksit 2022 - ryhmään Facebookissa ja stalkkaa
sieltä tuutorisi sekä tulevat opiskelijakaverisi

Lataa Telegram puhelimeesi ja liity ETK-fuksit 2022 - ryhmään
(QR-koodi fuksioppaan lopussa s.26)

Lataa HSL-sovellus tai hanki HSL-kortti, tarvitset sitä julkisilla
liikkuessasi pääkaupunkiseudulla. Lisää tietoa löydät hsl.fi

Lataa Frank-sovellus puhelimeesi ja hanki digitaalinen opiskelijakortti

Hae asuntoa opiskelupaikan varmistuttua esimerkiksi HOASilta tai
Latokartanon ylioppilaskylästä

Hae opintotukea, opintolainaa ja yleistä asumistukea Kelalta

Muista maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu Kelan
asiointipalvelussa!

https://www.facebook.com/groups/545629553686492
https://www.hsl.fi/


Fuksivastaavan terveiset
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Valtavasti onnea uudesta opiskelupaikasta
ja tervetuloa Viikkiin! Tästä alkaa yksi
elämänne seikkailuista. Viikissä teitä
odottaa mielenkiintoiset kurssit, ihanat
ihmiset sekä 
monipuolinen opiskelijaelämä opintojen 
vastapainoksi.

Heti syksyllä on luvassa esimerkiksi
harkkasitsit, Lipidin eli ainejärjestömme
vuosijuhlat, PM-kisat sekä paljon muuta.
Pidämme huolen siitä, että jokainen löytää
itsellensä varmasti mieluisia tapahtumia.
Kannustankin teitä lähtemään rohkeasti ja
avoimin mielin mukaan heti alusta alkaen,
sillä verkostoituminen alkaa heti
orientaatioviikon alussa. Tuutorit ovat
keksineet paljon ohjelmaa
orientaatioviikolle, joten kalenteri
kannattaa tyhjentää sille viikolle, vaikka
opinnot alkavat vasta sitä seuraavalla
viikolla. 

Olen Ilona, teidän fuksivastaavanne. 
Olen 22-vuotias ja aloitan syksyllä
kolmannen vuoteni. Opinnoissa minua
kiinnostaa eniten ravitsemus ja vapaa-
ajallani käytän aikaa paljon urheiluun.
Usein minut löytää joko crossfitistä tai
Viikin lenkkipoluilta. Olen myös aktiivinen
opiskelijatapahtumissa kävijä. Muuten
tykkään viettää aikaa ystävien kanssa ja
osa ajasta kuluu tietenkin Lipidin
hallitushommien parissa.

Vinkki fukseille: kysy, kysy, kysy! Tyhmiä
kysymyksiä ei ole olemassa. Jos joku asia
mietityttää nyt jo niin paljon, ettei saa öitä
nukutuksi minuun voi ottaa yhteyttä
matalalla kynnyksellä esim. sähköpostilla
tai ig:ssä. Älkää huoliko, paljon asiaa
käydään läpi orientaatioviikolla kuten
esimerkiksi kurssivalinnat, joten niistä ei
tarvitse stressata!

Kevät 2022 näytti jo vähän miltä normaali
opiskelu ja opiskeluelämä on. Toivotaan,
että sama meno jatkuu syksyllä! Olen niin
innoissani siitä, että pääsen näkemään ja
tutustumaan teihin ihan pian. En millään
malttaisi odottaa, nähdään syksyllä
kampuksella!

Terkuin Ilona

ilona.hulshof@helsinki.fi
     
           @ilonahulshof

Elintarviketieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
vuodesta 1962.

Lipidi ry on yksi Viikin kampuksen suurimmista
ainejärjestöistä. Lipidi toimii sekä
opiskelijoiden etua ajavana ainejärjestönä,
että jäsenistönsä viihdyttäjänä. 

Tapahtumia on ympäri vuoden ja laajasta
valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin.
Tapahtumien kirjoon kuuluvat niin vuosittaiset
Jellybileet, unohtumattomat ulkomaan
ekskursiot, useat kulttuuri- ja
urheilutapahtumat sekä monipuolinen
tutustuminen kotimaan elintarvikealaan. 

Lipidin vuosijuhlat juhlitaan joka viides vuosi ja
ne ovat lipidiläisten opiskeluajan kohokohtia.
Seuraavat vuosijuhlat ajoittuvatkin lokakuulle
2022, jolloin vietetään Lipidin 60v-vuosijuhlia!
Kaikkea toimintaa pyritään tarjoamaan ja
tukemaan tasapuolisesti, jotta hinnat
pysyisivät opiskelijaystävällisinä.

Lipidi ry

Kannustamme opiskelijoita luomaan
kontakteja jo opiskeluaikana. Lipidi ry
järjestää myös ekskursioita, joiden
pääpainotus on yritysvierailuissa ja
opiskelijatovereihin tutustumisessa. 

Näiden lisäksi käydään yritysvierailuilla
lähiympäristössä useamman kerran
lukuvuoden aikana. Pyrimme myös
auttamaan jäsenistöä työpaikkojen
etsimisessä työelämä-iltojen ja muun
alan yhteistyön kautta.

Lisää tietoa Lipidistä ja sen toiminnasta
löydät nettisivuiltamme tästä linkistä.

mailto:ilona.hulshof@helsinki.fi
https://lipidi.fi/
https://lipidi.fi/
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Hyvä elintarviketieteiden kandiohjelman uusi
opiskelija! Lämpimät onnittelut opiskelupaikan
johdosta ja tervetuloa opiskelemaan Helsingin
yliopistoon Viikin kampukselle!

Viikin kampuksella on neljä tiedekuntaa
(maatalous-metsätieteellinen, bio- ja
ympäristötieteellinen, farmasian ja
eläinlääketieteellinen tiedekunta) ja useita
tutkimusyksiköitä. Meitä kaikkia yhdistää vahva
monialainen tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminta.

Sinulla onkin erinomaiset mahdollisuudet
monipuolisiin opintoihin elintarvike- ja
ravitsemustieteissä sekä laajemmin mm. bio- ja
ympäristötieteiden aloilla. Opiskelu on
kasvamista asiantuntijuuteen, ja tämä
aloitetaan jo heti ensimmäisenä syksynä
kurssilla ETK-010 Elintarviketiede ja –teknologia
yliopistossa, joka toteutetuksessa ovat
keskeisesti mukana aiempien vuosikurssien
opiskelijoita vertaisopettajina. 

Kandiohjelman johtajan tervehdys

Autamme sinua laatimaan oman
henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jotta
saat opintosi joustavasti alkuun.

Opiskeluaikaan liittyy muutakin kuin vain
kurssien suorittamista. Kampuksella toimii
lukuisia aktiivisia opiskelija-ainejärjestöjä, joissa
opit tuntemaan alasi tulevia ammattilaisia.
Opiskeluaikainen verkostoituminen ja kontaktit
antavat sinulle myös hyvät eväät (työ)elämään.
Ainejärjestöt myös osallistuvat aktiivisesti
opetuksen kehittämiseen mm. keräämällä
opiskelijapalautetta, jotka kuunnellaan tarkalla
korvalla koulutusohjelman johtoryhmässä.
Suosittelen liittymistä ainejärjestöön!

Aloitat opinnot maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden
osastossa, joka on yli 100:n opettajan ja
tutkijan sekä yli 300:n opiskelijan yhteisö.
Opetamme paljon ja teemme korkeatasoista
elintarvike- ja ravitsemustieteellistä tutkimusta.
Lisäksi osallistumme aktiivisesti ruokaan ja
ravitsemukseen liittyvään keskusteluun.

Opintoihin orientoiva viikko alkaa maanantaina 29.8.2022. 
Elintarviketieteiden kandiohjelman opettajiin ja tiloihin tutustut tiistaina 30.8.2022 klo 12.15 alkaen
Raisio-salissa (Metsätieteiden talo, luentosali B2; Latokartanonkaari 7), sekä myöhemmin EE-talossa 
(Agnes Sjöbergin katu 2).

Mikäli sinulla on jo nyt kesällä kysyttävää meiltä opettajilta, lähetä kysymyksesi minulle sähköpostilla: 
anna-maija.lampi@helsinki.fi. 

Tervetuloa opintopolulle elintarviketieteisiin!

Anna-Maija Lampi
Elintarviketieteiden kandiohjelman johtaja
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mailto:anna-maija.lampi@helsinki.fi
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Puheenjohtajan tervehdys

                          Moi uusi fuksi! 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Helsingin
yliopistossa ja elintarviketieteiden
kandiohjelmassa. Kevään pääsykoeurakka on
ohi ja seuraavaksi on aika suunnata katseet
kohti syksyä ja fuksivuottasi. Haluan toivottaa
sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi Viikin
ainutlaatuista opiskelijayhteisöä ja Lipidiä! 

Olen Anni, tulevan ainejärjestösi
Elintarvikeylioppilaiden yhdistys Lipidi ryn
puheenjohtaja. Lipidi ry on yksi Viikin
kampuksen suurimmista ainejärjestöistä ja sen
tarkoituksena on toimia opiskelijoiden etua
ajavana toimijana, kanavana verkostoitumiselle
ja jäsenistönsä viihdyttäjänä. Menoa ja
meininkejä järjestetään vuoden ympäri ja
laajasta valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle
jotakin. Syksyn tavoitteenamme on myös tehdä
fuksien, eli sinun, olosi mahdollisimman
kotoisaksi ja tervetulleeksi. 

Olen sitä mieltä, ettei opiskelun pidä olla vain
yksinäistä puurtamista ja rankkaa työtä ja siksi
meillä on yhteinen ainejärjestö Lipidi, joka
järjestää virkistäviä yhteisiä hetkiä. 

Tärkein neuvoni sinulle, tuleva Lipidi, on
heittäytyä mukaan toimintaan avoimin mielin ja
täydellä sydämellä. Toivon, että saat uusia
kavereita ja ystäviä sekä teet muistoja, joita
muistelet hymysuin vuosia myöhemmin. 

Luulen, että sinua ehkä vähän jännittää
lukuvuoden alku. Minua ainakin jännitti
alkusyksystä 2019, kun muutin Helsinkiin juuri
ennen orientaatioviikkoa. Miten ilmoittaudutaan
kursseille, löydänkö kavereita, mikä se Lipidi ry
olikaan, milloin ne kertsikahvit olikaan? Mikä on
kertsi? Onneksi näihin kysymyksiin on koko
fuksivuotesi ajan vastaamassa joukko tuutoreita
ja Lipidin hallitus. Rohkaisenkin sinua olemaan
yhteydessä mikäli mieltäsi askarruttaa jokin asia
vaikka jo ennen lukukaudenkin alkua. Me ollaan
teitä täällä varten ja toivon, että saan tutustua
myös sinuun. 

 
Suosittelenkin lämpimästi ottamaan
opiskeluajastasi ennakkoluulottomasti kaiken
ilon irti. Kokeile kursseja muista
koulutusohjelmista, lähde mukaan
ainejärjestötoimintaan ja heittäydy Viikin
monipuolisen tapahtumatarjonnan vietäväksi.
Uskon ja toivon, että löydät oman polkusi. 

Nähdään syksyllä! 

Anni Sipilä 



Lipidin toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain marraskuussa
järjestettävässä syyskokouksessa vaaleilla. Ehdolle voi asettua kuka tahansa Lipidin
jäsen, mutta suotavaa olisi, että ainakin puheenjohtajalla on aikaisempaa kokemusta
hallitustoiminnasta. 

Myös fuksit ovat enemmän kuin tervetulleita lähtemään mukaan hallitukseen, onhan
hallituksessa tälläkin hetkellä kuusi edellisvuoden fuksia! 

Jos ainejärjestötoiminta tai päätökset kiinnostavat, kannattaa mennä rohkeasti
kysymään ja juttelemaan hallituksen jäsenten kanssa. Hallitus on syksyllä mukana
pirskeissä ja tulee toivottavasti kaikille hyvin tutuksi. Lisätietoa hallitusviroista ja niiden
tehtävistä, sekä hallituslaisten yhteystiedot löydät Lipidin nettisivuilta.

Lipidin hallitus ja toimihenkilöt 2022

Tapahtumatiimi
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Rosa HaavistoFiona Jantunen

Kerttu Saukkola Volter Kaitila

Puheenjohtaja
Anni Sipilä

Varapuheenjohtaja
Sanni Turunen

Sihteeri
Helmi Rihko

Taloudenhoitaja
Tapio Yrjänäinen

Tiedotusvastaava
Natalia Periainen

Opintovastaava
Katriina Kostiainen

KV-vastaava
Johanna Rytkönen

PR-vastaava
Vuosijuhlavastaava
Francesca Åström

Fuksivastaava
Ilona Hulshof

Ekskursiovastaava
Loviisa Kovalainen

Liikuntavastaava
Jussi Hildén

Kulttuurivastaava
Milla Tammivuori

ETYO-lehden
päätoimittaja

Hanna-Sofia Karhula

Oikos-vastaava
Alisa Judin



Ravitsemustieteestä kiinnostuneille Lipideille on myös oma alajaostonsa, Oikos!
Ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian ainejärjestö Oikos ry siirtyi muutama vuosi
sitten Lipidin ensimmäiseksi alajaostoksi. Oikoksen tapahtumat ovat oiva mahdollisuus
kuulla millaista on opiskella ravitsemustiedettä ja tavata ravitsemuksesta kiinnostuneita
opiskelijoita!

Oikos-alajaoston toiminnassa on mukana niin ihmisen ravitsemuksen ja
ruokakäyttäytymisen maisteriohjelman opiskelijoita kuin elintarviketieteen kandivaiheen
opiskelijoita. Järjestämme kaikille ravitsemustieteestä kiinnostuneille opiskelijoille
esimerkiksi uratapahtumia ja ulkoilutapahtumia sekä illanviettoja. Syksyllä on luvassa
ainakin Back to School -piknik ja sieniretki!

Meidät löydät somesta:

        @Oikos                    @oikossubgroup

Oikoksen johtoryhmän tavoittaa osoitteesta oikos-subgroup@helsinki.fi

Tervetuloa mukaan toimintaamme matalalla kynnyksellä! Nähdään syksyllä!

Oikos-alajaoston puolesta,

Alisa Judin
Oikos-alajaoston puheenjohtaja ja Lipidin Oikos-vastaava 2022
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Oikos, Viri Lactis ja 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: 
Viikki Brewing Society

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 toimintaan
kuuluvat: excujen järjestäminen Suomessa sekä ulkomailla, kuuluisa
Viini- ja juustoilta syksyllä, sekä muut ainejärjestöjen kesken
järjestettävät tapahtumat.

Oikos

VBS

   Viri Lactis

https://www.facebook.com/viikkibrewingsociety
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Tuutorit esittäytyvät 

Vuoden 2022 hallituslainen Rosa on kotoisin jostain Tampereen seudulta. Rosa löysi
opiskelemaan elintarviketieteitä samalla tavalla kuin kaikki muutkin, eli opintopolkua
selailemalla. Vapaa-ajan Rosa viettää koirailuhommissa joko sohvan nurkassa tai
lenkkipolulla. Lipidin tapahtumatiimin jäsenenä hänellä menee myös iso osa
elämästään opiskelijaelämästä palautuessa.

Rosan lempipuuhaa on koulussa labrakurssit ja koulun ulkopuolella vaellusretket,
sekä tietenkin sitsailu. Rosan mielestä Viikin ilmapiiri on paras ja tapahtumissa on aina
hyvä meininki eri ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden välillä. Viikissä parasta on myös
helposti lähestyttävät ihmiset.

Fiona on toisen vuoden opiskelija ja tapahtumatiimin jäsen. Opiskeluissa Fionaa
kiinnostaa erityisesti viljat ja palkokasvit, joiden parissa hän haluaisi myös
tulevaisuudessa työskennellä. Fionan lempikurssi onkin ollut viljat ja palkokasvit -
peruskurssi. Lisäksi ravitsemustieteen kurssit ovat olleet kiehtovia. Vapaa-ajalla Fiona
treenailee salilla ja lukee kirjoja. Erityisesti Fiona tykkää leipomisesta ja ruoanlaitosta,
vaikka paljastaakin useimmiten tekevänsä lähinnä vain tylsiä opiskelijabudjetin ruokia. 

Yksi Fionan parhaista muistoista on vuoden 2022 ensimmäiset bileet, jotka he
tapahtumatiimin kanssa järjestivät. Lisäksi tämän vuoden vappu oli Fionasta upee!
Parasta Viikissä on Fionan mielestä se, että kavereita voi löytää muiltakin aloilta
kaikille yhteisten tapahtumien kautta. Fiona haluaa muistuttaa fukseja siitä, että
tuutorit ovat olemassa heitä varten. Jos mikään mietityttää niin me tuutorit kyllä
autetaan!

Rosa Haavisto

Fiona Jantunen

Sandra on 22-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija. Sandraa kiinnosti lukiossa
ravitsemustiede, erityisesti ravitsemuksen vaikutus suorituskykyyn ja palautumiseen, ja
sitä kautta hän sitten päätyikin opiskelemaan elintarviketieteitä Viikkiin. Sandran
fuksivuoden lempparikurssi oli kansanravitsemuksen kurssi. Sandra innostuu lähes
kaikesta liikunnasta ja rentoutuukin vapaa-ajalla pääasiassa juoksemalla ja
pyöräilemällä. Lisäksi hän on kova penkkiurheilija! Kotona Sandralla soi aina musiikki. 

Parasta ensimmäisessä vuodessa oli Sandrasta ehdottomasti jo alkuaikoina syntynyt
tiivis kaveripiiri. Sandra on Pohjanmaalta kotoisin ja siksi häntä viehättääkin eniten
Viikin vihreys ja maanläheisyys. Sandran vinkki fukseille: kannattaa rohkeasti heittäytyä
mukaan erilaisiin tapahtumiin!
  Sandra Kivimäki

Janina Kemppainen on kolmannen vuoden opiskelija, joka vapaa-ajalla tykkää
viettää aikaa ystävien kanssa ja käydä pelaamassa tennistä. Opinnoissa häntä
kiinnostaa tällä hetkellä eniten ravitsemustiede ja elintarviketalous. Hänen
mielestään kivoin kurssi tähän mennessä on varmaankin ollut maitoteknologian
labrakurssi (ETK-215M), jossa pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan oman
jäätelömaun. Hänen kivoimpia opiskelumuistoja on ainakin kevään Vappu! Viikissä
parasta hänen mielestään on ihmiset.

Uusille fukseille hän haluaisi sanoa, että kannattaa etenkin alussa lähteä rohkeasti
kaikkeen mahdolliseen hengailuun mukaan – sitä kautta löytää varmasti ihania
tyyppejä opiskelija-arkeen!

Janina Kemppainen

Toista vuotta elintarviketieteissä aloittava Emma on alkujaan kotoisin Espoosta. Vapaa-
ajalla hänet voi löytää harrastuksensa moukariheiton parista tai muuten vain
treenaamasta (kavereiden kanssa, jos mahdollista). Elintarviketieteissä Emmaa
kiinnostaa tällä hetkellä eniten elintarvikekemia ja mahdollisesti ravitsemus, mutta
omaa juttua ei ole ihan vielä löytynyt. Onneksi ala on todella monipuolinen, joten oma
juttu selkeytyy varmasti ajan kanssa. Emman lempparikurssi tähän mennessä on ollut
ensimmäinen labrakurssi, sillä silloin pääsi itse tekemään ja ylipäätään näkemää
ihmisiä livenä. Opiskelijariennoista mieleenpainuvin on ollut viime syksyn VM-kisat ja
WiSkin Rukan reissu. Viikissä parasta on Emmasta se, että opiskelijatapahtumat
tapahtuvat usein aivan kodin vieressä. 

Emman terkut fukseille: Nauttikaa ja ottakaa kaikki ilo irti opiskelijaelämästä - kyllä ne
opiskelut menee omalla painollaa kaiken muun ohessa.Emma Uosukainen

Kerttu Saukkola

Kertulla alkaa syksyllä kolmas vuosi opintoja. Kerttu on mukana Lipidin hallituksen
tapahtumatiimissä, joten Kerttuun törmää varmasti menoissa meiningeissä! Kerttu
viettää vapaa-aikaa alle vuoden ikäisen koiransa kanssa ja viihtyy visuaalisten hommien
parissa niin kotona kuin duunissakin.

Opinnoissa Kerttua kiinnostaa laajasti eri aiheet, erityisesti kuitenkin mikrobilsa ja
ravitsemus. Myös ympäristöjutut on lähellä Kertun sydäntä. Kursseista lemppareiksi
valikoitui labrakurssit, sillä niissä pääsee tekemään käsillä ja näkemään konkreettisia
tuloksia. Kertun parhaisiin muistoihin opiskeluajalta lukeutuu kaikki tapahtumat,
erityisesti Viikissä järjestetyt, sekä hallitusjutut. Viikissä onkin Kertusta parasta
yhteisöllisyys ja poikkitieteellisyys. Viikin kampus on myös kiva, kun on paljon luontoa
ympärillä eikä olla ihan keskustassa.

Kertun vinkit uusille fukseille: Kysy aina,  jos joku juttu jää epäselväksi! Niiin klisee, kun
se onkin niin ei oo tyhmiä kysymyksiä. Muistan edelleen miten pihalla olin fuksina ja
oon kyllä vieläkin😎  Varsinkin alussa tulee niin paljon tietoo, ettei kaikkea vaan voi
muistaa ja sisäistää, sitä varten on tuutorit😇.

Sonja on Sastamalasta kotoisin oleva toisen vuoden opiskelija. Elintarviketieteitä
Sonja haki opiskelemaan rakkaudesta ruokaan – kuten moni muukin. Sonjan
bravuuri keittiössä onkin pinaattitonnikalaraejuustorulla. Ensimmäisen vuoden
kursseista elintarvikekemia, sekä "käytännön johtajuus ruokaketjun alalla" olivat
Sonjan lemppareita. Opiskelu Sonjalta sujuu punaviinilasin kanssa ja vapaa-ajalla
hänet voi löytää salilta nostelemasta painoja tai luonnosta liikkumasta.
Haalarimerkkien ompelusta Sonjalta ei kuitenkaan kannata kysyä vinkkejä, sillä
merkit eivät tunnu pysyvän haalareissa kiinni. Opiskelutapahtumista grundibileet
ovat jääneet hänen mieleensä. Sonja suositteleekin kaikkia osallistumaan niihin,
vaikka ei asuisikaan Viikissä, sillä taksilla tai aamun ensimmäisellä bussilla pääsee
aina takaisin kotiin. Sonja Seppä-Murto
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Tuutorit esittäytyvät 

Tampereelta Helsinkiin muuttanut Loviisa on toisen vuoden opiskelija. Muutaman
välivuoden jälkeen kiinnostus ruokaan ja erilaisiin makumaailmoihin innoitti hänet
opiskelemaan elintarviketieteitä. Opiskeluista Loviisa on pitänyt, vaikka hänellä ei ole
vielä minkäänlaista tarkkaa suuntautumisen kohdetta selvillä. Viikin opiskelijaelämä
on myös tullut hänelle hyvin tutuksi. Ei ole montaa tapahtumaa mihin hän ei olisi
osallistunut, joten hänet varmasti löytää niistä jatkossakin. Lipidin toimintaan hän lähti
mukaan innokkaana heti syksyllä ekskursiovastaavana.

Loviisa on rento tyyppi, jonka elämänasenne tiivistyy kahteen lauseeseen: Kaikella on
tapana järjestyä ja parempi myöhään, kuin ei milloinkaan.

Emilialla alkaa syksyllä elintarviketieteiden opintojen toinen vuosi, mutta Viikissä
opiskeluvuosi on jo kolmas. Ensimmäinen opintovuosi vierähti vihreissä haalareissa
Sampsalaisena. Emilia toimii Virin Lactiksen toisena tapahtumavastaavana kuluvalla
hallituskaudella. Harrastuksille jää vain niukasti aikaa töiden, opintojen ja Virin
hallitustoimien jälkeen. Ylimääräinen aika kuluu lähinnä lepäämiseen ja perheen sekä
ystävien kanssa oleiluun.

Opinnoissa Emiliaa kiinnostaa eniten elintarviketeknologia ja talous. Tulevaisuuden
toiveisiin kuuluukin niiden parissa työskentely. Lempparikursseja opinnoissa ovatkin
olleet kaikki teknologian peruskurssit!

Virin hallitukseen kuulumisen myötä Emilia pääsi tämän vuoden keväällä järjestämään
vuosijuhlia! Se saikin paikkansa parhaiden opiskelija-aikojen muistojen joukosta. 
Näihin kuuluu myös esimerkiksi legendaariset laitsarit ja järjestötoiminta ylipäätään.

Ison K:n vuoksi opinnot on järjestetty lähes kokonaan etänä, joten Emilia ei ole viettänyt
Viikissä kovinkaan paljoa aikaa. Emilia kuitenkin ihastelee Viikin luonnonläheisyyttä. Hän
on tykännyt Viikin remontoidusta kirjastosta ja erityisesti sen ryhmätyöskentelytiloista.

Fukseille Emilia sanoo seuraavaa: Kaikki voi tuntua alussa sekavalta ja/tai kurssit
vaikeilta. Asiat selkenee kyllä ajan kanssa ja meiltä tuutoreilta voi aina kysyä neuvoa.

Loviisa Kovalainen

Emilia Wahrman

Kolmatta vuottaan aloittelevasta Eliaksesta ei energiaa puutu. Kajaanista Kerimäen
kautta Helsinkiin hän päätyi opiskelemaan elintarviketieteitä What The Health-
dokumentin innoittamana. Opintojen parissa mieleenpainuvinta hänelle on ollut
mikrobiologian laboratoriokurssi ja opiskelijaelämän puolelta taas erilaiset
tapahtumat. Luentojen ja bileiden lisäksi Eliakseen voit törmätä kuntosalilla tai
koripallokentällä, jota hän on pelannut 9-vuotiaasta asti. 

Kuvaillessaan Viikkiä hän kertookin parhaiksi puoliksi sen mahdollisuudet urheiluun
sekä ulkoiluun Viikin seudun kauniissa luonnossa. Lämpimänä vinkkinä hän kannustaa
osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja siten muihin viikkiläisiin.

  Elias Turunen

Hyvinkäältä lähtöisin oleva Sanna aloittaa elintarviketieteissä jo kolmannen
vuoden. Menojalka ei ole tässä ajassa kuitenkaan hidastunut: Sanna on aina
valmiina lähtemään menoihin mukaan, ja kannustaa myös fukseja ehdottomasti
seuraamaan perässä! Juhlissa Sannasta voit nähdä vilauksen siellä täällä, ja jos
oikein tuuri käy, saatat myös päästä näkemään Sannan vakkari tanssiliikkeen 
(stay tuned)! 

Sanna harrastaakin vapaa-ajallaan erilaisia tanssilajeja, sekä vilauksen Sannasta
voit nähdä myös Viikin lenkkipoluilla, kun hän porhaltaa ohitsesi. Sanna tykkää
laittaa ruokaa ystävien kanssa – mutta myös Unicafen menu vetää herkästi
puoleensa. Viikissä Sanna pitää erityisesti hyvistä ulkoilumaastoista ja
kampuksen yhteisöllisyydestä. Opiskeluissa parasta on ollut
ravitsemusfysiologian kurssi ja maitoteknologian jäätelökurssi, jossa Sanna
pääsi valmistamaan herkkujäätelöä omin käsin! Näiden kautta Sannalla onkin
vahvistunut innostus ravitsemusta ja tuotekehitystä kohtaan.

Sanna Mattila

Johanna on Järvenpäästä kotoisin oleva kolmannen vuoden opiskelija.
Tanssilattialla päät kääntyvät Bachata-tanssia harrastavan Johannan suuntaan.
Vapaa-aikaansa hän tykkää viettää ystäviensä seurassa ja arjesta löytyy tietenkin
aikaa myös ainejärjestöhommille. Opinnoissa Johannaa on erityisesti kiinnostanut
tuotekehityksen kurssit, labrat, sekä elintarviketalouden puolelta markkinointi ja
laatujohtaminen. Lempparikurssiksi on valikoitunut kemiallisen analytiikan labra,
jonne pystyi tuomaan tutkittavaksi omia elintarvikkeita ja selvittämään niiden
raaka-ainepitoisuuksia. Viikin parhaimmiksi puoliksi Johanna kokee ihanan miljöön,
jonka ulkoilumahdollisuudet ovat huippuluokkaa. Johannan paras muisto
opiskeluajalta on tietenkin opiskelijavappu -22 joka vihdoin tapahtui
koronavuosien jälkeen. Hämiksen Wappubileet jäivät erityisesti mieleen hyvästä
seurasta. 

Johannan terkut uusille opiskelijoille: Lähtekää rohkeasti mukaan kaikkeen
mielenkiintoiselta vaikuttavaan - oli kyseessä ainejärjestöhommat tai vaikka Viikki
Food Design Factoryn toiminta. Tällä tavoin on helppo tutustua myös vanhempiin
opiskelijoihin ja saada lisätukea opiskeluihin.

 + kannattaa tsekkaa lipidiwiki lipidin nettisivuilta

Johanna Rytkönen

Uula Jouste on nyt toisen vuoden opinnot aloittava tuutori. Opinnoissa Uulaa
kiinnostaa eniten elintarvikemikrobiologia ja sen lisäksi kemia. Uulan mielestä
tähän mennessä parhaat kurssit ovat olleet MOLE-103A eli mikrobien
monimuotoisuus ja MOLE-105, eli biotekniikka. Opintojen ulkopuolella Uula
tekee musaa, kasvattaa kasveja ja chillailee.

Uula ei oikein osaa sanoa opiskelujen ajalta parasta muistoa, kun on kokenut,
että korona-aikana on ollut aika tasapaksu vuosi. Uula on kuitenkin todennut
opiskelijatapahtumat varsin mukaviksi! Uulan mielestä Viikissä parasta on se,
että sinne on hakeutunut mukavia ihmisiä. Jipii!

Uulan neuvona fukseille: kirjastoon kannattaa tutustua nopeesti, kun se on
niin kiva!Uula Jouste
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Alanvaihtajana, vähän vanhempana fuksina lähdin
aloittamaan syksyä sillä fiiliksellä, että jos sitä nyt
vähän saisi opintoja tehtyä, ehkä pääsisi vähän
mukaan johonkin porukkaan  ja viimeistään
huhtikuussa ymmärtäisi helsinkiläisiä
bussiaikatauluja. Nyt ensimmäisen vuoden jälkeen voi
onneksi naurahtaen katsoa taakseen ja merkitä
jokaisen kohdan suoritetuksi. Ja ehkä pari viivaa vielä
lisääkin.

Heti alkusyksystä päätin, että nyt on otettava kaikki
irti siitä, mitä opinnoilla ja opiskelijaelämällä on
tarjota. Lukujärjestykseen eksyi suositeltavien
opintojen lisäksi kiintoisia vapaaehtoisia kursseja,
joiden luentojen aikana ala alkoi tuntua kuin itselle
luodulta. 

Se kaveriporukka, joka suostui adoptoimaan
meikäläisen mukaansa, on sama pällijoukko jonka
kanssa olen saanut jakaa niin opintotuskat kuin
vapaailtojen ilot. Ja kun soppansa ehti tunkea vielä
ainejärjestön hallitushommiin ja tapahtumien
järjestämiseen, ei ainakaan ole tekemistä tarvinnut
päiviinsä etsiä. 

Elintarviketieteet ja Lipidi olivat juuri sitä mitä
toivoinkin. Tulevaisuuden ala, jossa tekeminen ja
kehittyminen eivät tule koskaan loppumaan. Ja
näiden asioiden ammattilaiseksi onkin ilo kasvaa
tällaisten opiskelukaverien kanssa. Olipa kyse sitten
labrakurssin titrauskäyrän selvittämisestä tai
fysikaalisen kemian koukeroista, aina löytyy joku
joka osaa ohjata oikeaan suuntaan, tai vähintään
tarjota henkistä tukea laskariahdistukseen.

 

Fuksivuoden muistelmia

Opintopisteiden ropinan ohessa pitää
muistaa vähän virkistäytyäkin. Iltahengailut,
rastikierrokset, sitsit, approt ja sikajuhlat
ovat kaikki jättäneet jälkensä niin
muistikuviin kuin haalareihinkin. Ilokseni
näitä sain monia olla järjestämässäkin,
mutta on sitä ehtinyt istahtamaan joskus
valmiiseenkin pöytään. Ja näissäkin
porukan mieletön heittäytymiskyky ja
yhteishenki on se, mikä lämmittää pitkään
vielä grundin lattiansiivoustenkin jälkeen. 

Kulunutta vuotta ajatellessa on todettava,
että sain enemmän kuin toivoin. Paljon
uutta osaamista, mahtavia ystäviä ja
kokemuksia joita ei hetkeen unohda. Ja nyt
kun rima on jo nostettu korkealle, on
seuraavaa vuotta hyvä lähteä tämän pohjan
päälle rakentamaan. Toivottavasti Lipidi voi
tarjota sinullekin samanlaisia muistoja tai
ehkä jotain aivan muuta. Kunhan löytää
asioita, jotka itseään kiinnostavat, tapahtuu
loppu omalla painollaan.

 

Tapio, tuttavallisimmin Tapsa, aloittaa syksyllä toisen vuoden opinnot. Keväisin sikajuhlissa 
(ks. fuksisanasto) palkitaan kunniakirjoilla muutama "saparo" ja Tapsa on yksi tämän vuoden
saparoista. Saparo-kunniamaininta annetaan fukseille, jotka ovat reippaasti lähteneet mukaan
järjestötoimintaan ja niille, ketkä ovat edistäneet Lipidin toimintaa jollain tavalla!
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Viikin ainejärjestöt

Helsingin yliopistossa jokaisella opiskelualalla
on omat ainejärjestönsä, jotka huolehtivat
opiskelijoidensa edunvalvonnasta ja vapaa-
ajan aktiviteeteista. HY:llä on yhteensä neljä eri
kampusta: Keskusta, Kumpula, Meilahti ja
Viikki, joista elintarviketieteet sijaitsevat Viikin
kampuksella.

Viikissä on neljä eri tiedekuntaa ja niiden alle
mahtuu useita erilaisia ainejärjestöjä sekä
haalareita. Haalarit ovat opiskelijan univormu
tapahtumissa ja viereisellä sivulla on pieni
opas, jonka avulla tunnistat Viikin kampuksen
eri opintosuuntien edustajia. Wikipediasta
löydät myös kootun luettelon kaikista
suomalaisten yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen ainejärjestöjen ja
kiltojen opiskelijahaalareiden väreistä! 

Käy lukemassa lisää Viikin toiminnasta
kattojärjestö MMYL:in fuksioppaasta! 

Turkoosit haalarit
Lipidi - Elintarviketieteet
Viri Lactis - Elintarviketieteet
Viikki Brewing Society - Elintarviketieteet

Violetit haalarit
Oikos, Lipidin alajaosto - Elintarviketieteet

Punaiset haalarit
Metsäylioppilaat (MYO) - Metsätieteet

Vihreät haalarit
Sampsa - Maataloustiede

Viikissä on neljä eri tiedekuntaa ja niiden
alle mahtuu useita erilaisia ainejärjestöjä
sekä haalareita. Haalarit ovat opiskelijan
univormu tapahtumissa ja seuraavalta
sivulta löydät pienen oppaan, jonka avulla
tunnistat eri opintosuuntien edustajia!

Tummanvihreät haalarit
MYY - Ympäristötieteet
EKY - Eläinlääketiede
Symbioosi - Biologia
YFK - Farmasia (tummanvihreät hihat ja lahkeet, musta etu- ja
takaosa)

Tummansiniset haalarit
Viikin taloustieteilijät (Vita) - Ympäristö ja elintarviketalous

 

Mustat haalarit
Helix - Molekyylibiotieteet

 

Fuksisyksyn ensimmäisellä labrakurssilla pääsee 
mm. erottamaan karotenoideja pinaatista 

Hetki ennen sitsikansan saapumista eläinsitseille

Lipidin haalarit ovat turkoosit!



Sähköposti
Sähköpostia käytetään yliopiston ja ainejärjestöjen tiedotuksessa paljon. Sähköpostin
välityksellä saat tärkeimmät tiedotukset ja ohjeet. Seuraathan siis koulun sähköpostiasi
päivittäin! 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.

Liity Lipidin 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 nettisivuilta ja tuutorit auttavat tämän kanssa.

Instagram
Lipidi päivittää ajankohtaisia tiedotusasioita ja opiskelutunnelmia säännöllisesti
Instagramiin. Pysy ajan tasalla Lipidin arjesta julkaisujen ja stoorien muodossa. 
@lipidiofficial

Facebook 
Facebook on sähköpostin ja Telegramin ohella merkittävä tiedotuskanava eri
opiskelijatapahtumille. Myös tuutorit jakavat kokemisen arvoisten tapahtumien linkkejä
fuksiryhmässä. Facebookista Lipidin löytää käyttäjällä @lipidiry

Telegram
Telegram on yleisimpiä tiedotus- ja kommunikaatioalustoja opiskelijoiden keskuudessa.
Telegramia voit käyttää niin älypuhelimella kuin tietokoneella. Lipidi hyödyntää
useampaa Telegramin kanavaa viestinnässä, joten ne kannattaa ottaa haltuun
skannaamalla QR-koodit viereiseltä sivulta.

Lipidin löydät myös LinkedInistä ja Twitteristä @lipidiry

 
 

Tämä keskusteluryhmä on tarkoitettu elintarvike- ja ravitsemusalojen
opiskelijoille. Tämä ryhmä ei ole minkään ainejärjestön virallinen
tiedotuskanava, vaan luotu opiskelijoiden vapaata keskustelua ja
tiedonjakoa varten. Täällä voit esimerkiksi kysellä kurssialustojen
avainten perään (muista laittaa yksityisviestillä kysyjälle), jakaa
kiinnostavia työpaikkailmoituksia tai vaikkapa myydä eteenpäin
tapahtumalippuja. 

Liity tästä ETK/FOOD/HNFB chat Telegram-kanavalle!

Mistä saan tietoa?
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Liity tästä ETK/FOOD/HNFB info Telegram-kanavalle! 
 

Tämä kanava on tarkoitettu elintarvike- ja ravitsemusalan
opiskelijajärjestöjen (Lipidi, Oikos, Viri Lactis, Viikki Brewing Society,
Mentor-klubi) tiedotukseen. Kanava toimii yhteen suuntaan, eli
tänne voivat laittaa viestiä vain järjestöjen määritellyt ylläpitäjät.
Kanavalla viestitään järjestöjen tapahtumista ja muista tärkeistä
asioista.

Ja tästä pääset vielä liittymään 
ETK-fuksien 2022 Telegram-kanavalle!

https://t.me/+-xBEwxyd3301Nzg0

https://lipidi.fi/
https://www.facebook.com/groups/545629553686492'


FUKSISANASTOA
Ainejärjestö
Järjestö, joka vastaa tietyn alan opiskelijoiden asioista ja tapahtumien järjestämisestä.
Teidän ainejärjestö on Lipidi!

Akateeminen vartti
Luennot alkavat aina 15 yli ja loppuvat 15 vaille, vaikka Opintoni-sivulla saattaa lukeakin tasalta. 
Tämä ei koske tenttejä.

Alina-sali
Uuden ylioppilastalon toisessa kerroksessa sijaitseva sali, jossa vietetään esimerkiksi peli- ja sitsi-iltoja

Approt
Appro on opiskelijatapahtuma, jossa kierretään yleisesti baareja. Approja on olemassa joka lähtöön,
esimerkiksi myös kahvila- ja ravintola-approja!

B-grundi
Latokartanossa sijaitseva pienempi tila, jossa on järjestetty esim. laskiaisena pullatarjoilut.

C-grundi
Viikin kovin bilemesta! Grundibileitä ei kannata jättää väliin. C-grundi saa niemensä siitä, että se
sijaitsee Latokartanon ylioppilaskylän C-talon pohjakerroksessa.

Excursio/Excu
Kutsutaan myös yritysvierailuksi. Excuja on kotimaan sisällä ja kerran vuodessa ulkomailla.

Fuksi
Uusi opiskelija! Tunnistaa usein neitseellisistä haalareista ja eksyneestä katseesta.

Haalarit
Opiskelijan univormu bileissä ja varsinkin vappuna!

HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Jokainen opiskelija tekee omansa lukuvuoden alussa ja se auttaa opintojen suunnittelussa.

Jellyt
Lipidin kuuluisimmat poikkitieteelliset bileet C-grundilla. Juodaan jellyshotteja ja bailataan aamuun
asti. Usein tätä ennen on perinteinen hernekeitto+laskiaispullatarjoilu B-grundilla.

Kertsi 
Lipidin ja Viri Lactiksen yhteinen kerhohuone joka sijaitsee samassa rakennuksessa kuin Viikin Think
Company. Lipidillä kertsikahvit ovat yleensä olleet torstai-iltapäivisin.

Pupu-klusteri
Keskustassa sijtaiseva kerhotila, jossa voi järjestää illanistujaisia tai vaikka sitsit. 

 

Latokylä/Latis
Latokartanon ylioppilaskylä. Viikkiläistä soluasumista parhaimmillaan! Jos asuntopula on kova,
Latikseen saa hakea kaikki maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat.

MMTDK
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Monari
Viikin monitoimitalo. Sijaitsee aivan kampuksen vieressä ja sieltä löytyy kuntosali sekä sisäpelihalli. Tällä
MMYL järjestää avoimen urheiluvuoron noin 3 kertaa viikossa.

Noppa
Opintopiste. Näitä keräämällä saat KELA:lta rahaa. Kun olet kerännyt näitä tarpeeksi, niillä voi saada
tutkinnon.

Osakunta
Yhdistys, joiden opiskelijoita yhdistää samat kotiseudut.

Pruju
Luentomoniste.

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, sekä
opiskelijaelämän saloihin.

Ullis
Ullanlinnanmäki. Opiskelijoiden kokoontumispaikka vappuna.

Vujut
Vuosijuhlat. Lipidi juhlii vuosijuhlia viiden vuoden välein ja seuraavat vuosijuhlat ovatkin tiedossa tänä
syksynä 2022 (Lipidi 60v!!) Vuosijuhlat ovat paljon virallisemmat ja ”hienommat” kuin sikajuhlat.
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Koska laaja-alaisen elintarviketieteiden koulutusohjelman opetukseen osallistuu monta
tiedekuntaa, laitosta ja erillislaitosta eri puolilla kampusta, tulevat Viikin kampuksen eri
rakennusten nimet ja osoitteet sinulle varmasti tutuiksi opintojen aikana! 
Kampus sijaitsee n. 10 km päässä keskustasta. 

 

Jäsenyys + haalarimerkki 25€
Haalarit 20€
Laulukirja 7€
Haalarimerkki 2,5€
Fuksipaketti (sis. haalarit ja laulukirja) 25€
Kangaskassi 7€
College 35€

Fuksipakettia ja muita tuotteita on myynnissä jo orientoivalla viikolla, eli varaathan käteistä mukaan!
Lipidillä on tunnetusti koko Viikin hienoimmat haalarimerkit, joita saa kerättyä esimerkiksi osallistumalla
Lipidin  tapahtumiin! ;)
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Viikin kampuskartta

 Infokeskus Korona ja Viikin kirjasto
 Viikin kartano
 Biokeskus 1
 Biokeskus 2
 Biokeskus 3
 Cultivator 1
 Cultivator 2
 E-talo
 C-talo
 B-talo
 A-talo
 EE-talo ja Ruokavirasto Evira
 Yliopistollinen eläinsairaala
 Viikin opetus- ja tutkimustila

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Liity Lipidiin!

  Kannattaa  liittyä myös
Lipidin 

sähköpostilistalle, niin pysyt 
ajan tasalla tapahtumista!

 

PSST!

Muistithan käydä
liittymässä myös

fuksien Facebook-
ryhmään?


