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KIPPARIN TERVEHDYS
”Tämä lehti on tehty vain ja ainoastaan Sinua varten!”
Melko eeppistä, eikö? Olen Nicolas Saulny, Koneinsinöörikillan fuksikapteeni ja minä varmistan, että meno
ja meininki ei pääse hyytymään. Olen Sinun suora yhteyshenkilösi elämäsi parhaimpaan aikaan pinkissä teekkariyhteisössä. Me olemmekin jo viime wapusta lähtien
odottaneet Sinun saapumistasi.
Käsissäsi komeilee Koneinsinöörikillan Fuksiopas 2013.
Olet siis päässyt opiskelemaan Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun kone- ja rakennustekniikkaa
(maisteriopiskelijat vaihtoehtoisesti energia- ja LVItekniikkaa)! Wau ja onneksi olkoon omasta puolestani!
Tämä opas tulee avaamaan yliopistoelämän ensiaskeleesi
sekä koulun että kiltatoiminnan näkökulmasta.

elämää sekä teekkarikulttuuria. Ensimmäinen opiskeluvuotesi on ikimuistoinen ja se pitää sisällään sekä mielenkiintoisia kursseja että mahtavia tapahtumia. Lähde
siis rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan heti alusta lähtien. Minä ja ISOt olemme paikan päällä varmistamassa, että hauskuuden ja opintopisteiden lisäksi sinusta
myös kasvaa tupsulakin arvoinen teekkari!
Ensikosketuksen elämäsi parhaimpaan aikaan kannattaa
ottaa jo Koneinsinöörikillan Varaslähdössä 24.8, jossa
pääset tutustumaan minuun, fuksikapteeniisi, ja ISOihisi
ensimmäistä kertaa. Luvassa on hauska päivä täynnä toimintaa, joten kannattaa tulla! Tarkista vielä varmuuden
vuoksi takasivun checklist, jotta tiedät mitä Sinun pitää
tehdä ennen koulun alkamista. Kuitenkin nauti ennen
kaikkea kesästäsi, ja nähdään Varaslähdössä!

Heti ensimmäisenä päivänä Sinua ja satapäistä toveripo- Nicolas Saulny
rukkaasi on vastassa minun lisäkseni komea joukko ISOja, Fuksikapteeni 2013
jotka tulevat esittelemään sinulle tarkemmin akateemista nicolas.saulny@aalto.fi
0415075702
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Ismo on Otaniemen fuksiasioiden pääorganisoija ja samalla kaikkien kiltojen fuksikapteeneiden pomo. Ismo
on yksi Teekkarikylän iloisimmista ihmisistä ja halaa
mielellään tervehdyksen merkiksi.
Arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. Olet aloittamassa kokonaan
uutta vaihetta elämässäsi.Valintakokeet ovat nyt takana, ja voit
suunnata ajatuksesi tulevaan syksyyn ja ikiomaan fuksivuoteesi.
Edessäsi on paljon haasteita ja uusia seikkailuja, joilla on takuulla positiivisia vaikutuksia koko loppuelämääsi. Onneksi olkoon,
teit loistavan valinnan tulla opiskelemaan Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun!
Aalto-yliopisto on edelleen nuori ja se hakee jatkuvasti muotoaan. Monialainen yliopisto tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia opintojen saralla, mutta se mahdollistaa myös ennennäkemättömät mittakaavat saavuttavan opiskelijatoiminnan. Myös
ylioppilaskunta AYY:n puolella teemme kovasti töitä opiskelijoiden hyväksi.Yliopisto ja ylioppilaskunta ovat tekijöidensä, eli
myös sinun, näköisiä. Meillä kaikilla onkin suuri kunnia ja vastuu
rakentaa tästä yhteisöstä sellainen, jossa kaikilla on hyvä olla.

Yliopistossa opiskelu itsessään on hyvin erilaista kuin lukiossa. Yliopistomaailmassa vallitsee akateeminen vapaus, joka tuo
mukanaan myös akateemisen vastuun.Voit suunnitella opintosi
sekä opiskelutahtisi hyvin vapaasti, mutta vastapuolena sinulla
on vastuu harjoitustöiden palauttamisesta, kurssien käymisestä
ja opintojesi etenemisestä. Suosittelen panostamaan erityisen
paljon ajankäytön suunnitteluun sekä itsellesi sopivien opiskelutekniikoiden etsimiseen.
Tulevana teekkarina sinulla on ainutkertainen mahdollisuus
päästä kokemaan fuksivuotesi aikana huikeita elämyksiä. Opiskelujen vastapainoksi ylioppilaskuntamme AYY, Otaniemen
fuksikapteeneista koostuva fuksitoimikunta FTMK ja oma Koneinsinöörikiltasi järjestävät paljon vapaa-ajan ohjelmaa, kuten
liikuntatapahtumia, juhlia ja yritysvierailuja. Kilta- ja fuksitoiminta tarjoavat sinulle loistavat puitteet tutustua opiskelutovereihisi ja löytää oman paikkasi teekkariyhteisössä. Samanhenkisestä porukasta löydät varmasti myös elinikäisiä ystäviä.
Teekkarikulttuuri on näkynyt ja kuulunut erityisesti Helsingissä
ja Otaniemessä jo yli 140 vuoden ajan. Teekkarit ovat tunnettuja tupsulakeistaan, tempauksistaan, jäynistään, alati raikaavista lauluistaan ja wappulehdistään. Tärkeintä teekkariudessa on
kuitenkin yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: ketään ei jätetä yksin, ja kaikki hyväksytään mukaan juuri sellaisina kuin he ovat.
Myös fuksikasvatuksella on pitkät ja arvokkaat perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea oman fuksikapteenisi tehtävänä on auttaa sinua opiskelijaelämän aloittamisessa sekä
luotsata sinut fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua ja
teekkariutta. Fuksivuotesi aikana keräät fuksipisteitä, joiden
avulla voit osoittaa ansainneesi tupsulakin, teekkareiden arvokkaimman tunnuksen. Fuksikasvatuksen ja pisteiden keräämisen tarkoituksena on tutustuttaa sinut teekkarikulttuurin
monimuotoisuuteen sekä pitkiin perinteisiin, hauskanpitoa
unohtamatta! Tule myös juttelemaan minun ja muiden fuksikapteenien kanssa tai ainakin moikkaa – me tervehdimme varmasti takaisin.
Pitkistä perinteistään huolimatta teekkarikulttuuri on avoin
uusille vaikutteille. Rohkaisenkin sinua, arwoisa fuksi ja tuleva
teekkari, lähtemään yhdessä fuksitovereidesi kanssa tekemään
teekkaritoiminnasta juuri teidän itsenne näköistä. Lisäksi kannattaa tutustua muiden alojen opiskelijoihin, niin Aalto-yliopistossa kuin muuallakin Suomessa ja ympäri maailmaa. Edessäsi on yksi elämäsi ikimuistoisimmista vuosista, joten ota siitä
kaikki irti – sen voit kokea ainoastaan kerran elämässäsi!
On suuri kunnia päästä seuraamaan edesottamuksiasi vuoden aikana, toivottavasti saan mahdollisuuden tutustua myös
sinuun. Näillä sanoilla toivotan sinulle aivan loistavaa ja unohtumatonta fuksivuotta!
Ismo Heikkinen
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Stort grattis till din studieplats på Aalto-universitetet. Du har
gjort ett utmärkt val, och du har det bästa möjliga året framför
dig, nämligen ditt phuxår!

borttappade som du, och vi har nog klarat oss fint vi också!
Tveka alltså inte att ta kontakt med mig om du undrar över
något, jag svarar mer än gärna på såväl små som stora frågor.

Jag heter Ella Warras och är Teknologföreningens phuxivator.
Teknologföreningen, eller TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto, och till mina uppgifter hör att ta hand om de
svenskspråkiga förstaårsstuderandena, dvs. phuxarna. Till min
hjälp har jag ett gäng glada och ivriga svenskspråkiga storasyskon, som ser till att du får veta hur du anmäler dig till kurser,
var den godaste studerandelunchen är och vilka fester man
inte ska missa.

Ha en skön fortsättning på sommaren!

Alla studerande på Aalto är välkomna att bli medlemmar av
Teknologföreningen. Det har alltså ingen skillnad vilket modersmål du har, bara du är intresserad av att tala svenska. Om
detta låter som något för dig, ska du under din första dag på
universitetet ta chansen då TF-storasyskonen ordnar ett besök till vårt nationshus Urdsgjallar. Man kan även komma med
till TF senare, men lättast går det första dagen. Det går bra att
vara med både i TF:s och gillets verksamhet, det ena utesluter
inte det andra. På TF kan du lära känna svenskspråkiga studerande från alla olika linjer på Aalto, medan du på gillet träffar
människor från din egen linje.
Det lönar sig absolut att vara aktivt med i phuxprogrammet
genast från början, eftersom ni nu på hösten kommer att börja
samla phuxpoäng. Om man sedan efter phuxåret har samlat
tillräckligt med poäng kan man få sin tophsmössa till wappen
(om den ordnas).
Du kommer att få en massa information om allt mellan himmel
och jord, men du ska veta att det inte är någon fara om du
inte kommer ihåg allt nu. Alla studerande har en gång varit lika

Mera info om Teknologföreningen hittas på www.teknologforeningen.fi.
Ella Warras
TF:s phuxivator 2013

ISOja uutisia!
Uusi maailma uuden koulun parissa odottaa juuri Sinua syksyllä
Otaniemessä. Olet todennäköisesti teekkarielämän alkutaipaleella ja kaikesta uudesta hieman sekaisin, kuten ovat varmasti
myös ensimmäisinä yliopistopäivinä löytämäsi kaverit. Monet
kysymykset, kuten mistä saan ruokaa ja opiskelijakortin askarruttavat mieltäsi, eikä fuksikippari yksin ehdi auttaa kaikkia.
Tästä uutuudensekaisesta tilanteesta sinut pelastamassa ovat
ikiomat ISOhenkilösi!
Muualla opiskeluelämän käynnistymisen apureita kutsutaan
tutoreiksi, mutta teekkarimaailmassa emme tyydy muiden hy-

väksymiin normeihin. Koneinsinöörikillan ISOhenkilö on siis
paljon enemmän kuin tutor. ISOt ovat teekkarielämäsi alun
tuki ja turva, ISOt auttavat sinua pienissäkin ongelmissa ja ISOt
perehdyttävät sinut sekä akateemiseen maailmaan että teekkarikulttuurin saloihin. Lähde siis ennakkoluulottomasti ja rohkeasti ISOjesi matkaan pinkin yhteishengen siivittämänä kohti
uskomattomia yliopisto-opintoja ja teekkariutta!
Lafkalla tavataan!
Antti Räty
ISOvastaava

“ISOt perehdyttävät sinut sekä akateemiseen maailmaan että teekkarikulttuurin saloihin.”

Antti Räty ja Koneinsinöörikillan ISOt 2013
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OPINNOT

OPINTOJEN RAKENNE
Opiskellessasi Aalto-yliopiston insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa, johon Kone- ja rakennustekniikan koulutusohjelma kuuluu, suoritat kaksiportaisen tutkinnon: ensiksi alemman
korkeakoulututkinnon (tekniikan kandidaatin tutkinto) ja sen
jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon (diplomi-insinöörin
tutkinto). Tutkinnoissa opinnot on järjestetty seuraaviin kokonaisuuksiin: perusopinnot, pääaine, sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot. Kokonaisuudet koostuvat kursseista - pakollisista
ja vapaavalintaisista. Kurssit ovat pääasiassa viiden opintopisteen laajuisia. Kokonaisuuksien laajuudet näkyvät kuvasta.

Kuten nimikin sanoo, sivuaineen ja vapaasti valittavat opinnot
voit päättää itse. Näillä opinnoilla voit tukea pääaineen osaamista tai tehdä tutkinnostasi aidosti poikkitieteellisen. Jos haluat pyrkiä toiselle alalle maisterivaiheeseen, voit käyttää näitä
opintoja sen alan kurssien lukemiseen.
Vuodessa suositeltavaksi opintopistemääräksi määritellyt 60
opintopistettä vastaavat 1600 tuntia työtä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja diplomiinsinöörin opintojen laajuus 120 opintopistettä. Ei kannata huolestua
jos tutkintorakenne tuntuu sekavalta – mallilukujärjestyksellä
ja tuutoroinnin avulla pääsee hyvään alkuun, ja ainoaksi huoleksi jää kurssien läpäisy!

OPINTONEUVONTA
Opintoneuvojat neuvovat kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voivat liittyä esim. opiskeluprosessiin,
yksittäisiin kursseihin, korvaavuuksiin,
pää- ja sivuainevalintoihin sekä valmistumiseen. Opintoneuvojat koordinoivat
myös tuutorointia.
Opintoneuvojien yhteystiedot:
email: konergia-opinto-eng@aalto.fi
puh. 050 406 4409
Pääaineen opintoasioita hoitavat suunnittelijat, opintokoordinaattorit ja opintosihteerit.
Kansainvälisten asioiden
suunnittelijoihin voi olla yhteydessä vaihto-opintoihin liittyvissä asioissa. Kansliassa hoidetaan mm. opintojen suunnitteluun sekä valmistumisprosessiin liittyviä
asioita. Kansliaan toimitetaan opintoihin
liittyviä hakemuksia sekä koulutusneuvostojen käsittelyyn tulevia asioita, kuten
diplomityöaihehakemuksia.
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Perusopinnot ovat kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun
opiskelijoille yhteisiä. Niillä pääset tutustumaan siis myös energia- ja ympäristötekniikan ja rakennetun ympäristön opiskelijoihin. Perusopinnot sijoittuvat pääasiassa ensimmäiseen opiskeluvuoteen.

Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluiden OOP-palvelupisteestä taas voit käydä hakemassa mm. virallisen opintosuoritusotteen esimerkiksi työhaastattelua varten tai läsnäolotodistuksen vaikkapa saadaksesi matkakorttiisi
opiskelijaleiman.

Perusopintojen sisältäessä yleishyödyllisiä kursseja pääaineen
opinnot johdattelevat oman alan ammattiosaamiseen. Kandivaiheen pääaineopinnoissa opetetaan perusteet, joita tarvitaan
muun muassa koneiden ja rakennusten suunnittelusta ja laskennallisesta tarkastelusta maisterivaiheen opinnoissa.

OOP-piste majailee huoneessa K103 ja on avoinna arkisin klo
9-11 sekä 12–14. Opintoneuvojan työpiste, kanslia, kv-palvelut
sekä OOP-palvelupiste sijaitsevat kaikki samalla käytävällä Konetekniikka 1:ssä (Otakaari 4). Kaikki yhteystiedot löytyvät
Intosta: into.aalto.fi

Tuutorointi

Luennot ja professorit

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa henkilökohtainen opettaja- ja opiskelijatuutori. Tuutortoiminnan tavoitteena on mm. lisätä opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tuutorointiin
osallistuminen on osa ENG-A1004 Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä (2 op) – kurssia.

Perinteinen opetustapa yliopistossa ovat luennot, jotka yhdessä laskuharjoitusten sekä laboratorio- ja harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien rungon. Luennot ovat professoreiden
tai muun opetushenkilökunnan pitämiä esityksiä. Interaktiivisuus on kuitenkin sallittua ja hyvin toivottua. Käsi siis rohkeasti pystyyn, jos joku asia jää hämärän peittoon tai luennoitsija
puhuu mielestäsi ihan höpöjä. Erään opettajan tiedetään jopa
tarjonneen koko luentosalille kahvia ja piparia erityisen hyvästä kysymyksestä!

OPISKELU
KORKEAKOULUSSA
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta aika tavalla. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee myös
akateeminen vastuu kannettavaksesi. Yliopistossa ei ole
enää opettajia vahtimassa edistymistä, ja arvosana lasketaan suoraan kerättyjen tentti- ja harjoituspisteiden
mukaan. Jotteivät uudet kuviot laittaisi päätä täysin
pyörälle, on hyvä selvittää muutama akateeminen asia.

Laskuharjoitukset
Tekniset tieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoitellaan lähes
kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit, jotka ovat usein vanhempia koulun opiskelijoita. Hyvä assari
on kultaakin kalliimpi! Toisilla kursseilla laskuharjoituksista saa
pisteitä tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä ”laskareista” voi olla erikseen osasuorituksena edellytys
kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. Joskus laskut lasketaan assarin johdolla laskareissa. Uusimpana hyväksi todettuna
menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan
avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee
yhdessä kavereiden kanssa. Totuushan on, että monta tyhmää
päätä on parempi kuin yksi pää pulpetissa.

Tentit
Tentti on sama kuin koe. Sana vain kuulostaa siistimmältä
nuorempien korvissa, ja sitä kannattaakin käyttää kun käväisee kotona pikkusiskoa kiusaamassa. Tentissä testataan, miten
kurssilla opetetut asiat on omaksuttu. Pidemmillä kursseilla on
usein mahdollisuus suorittaa kurssi lopputentin lisäksi myös
välikokeilla, jolloin kurssin asia on jaettu pienempiin rykäyksiin. Vaikka kurssin siis voisi suorittaa myös lopputentillä, ovat
välikokeet todella kannattava vaihtoehto. Tenttejä järjestetään
kunkin periodin päättävällä palauteviikolla, lauantaitentteinä ja
erillisillä arviointijaksoilla.
Yliopisto on paikka, jossa vanhempasi voivat olla ylpeitä jokaisesta todistukseesi ilmestyvästä nelosesta ja viitosesta – Kurssit arvostellaan asteikolla 0-5, jossa nolla on hylätty ja vitonen
kiitettävä. Jotkut kurssit arvostellaan myös hyväksytty-hylättyperiaatteella.

Akateeminen vapaus – ja vastuu
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Vaikka kursseilla on käytössä monenlaisia opetusmenetelmiä luennoista laskuharjoituksiin, sinä
itse päätät, millaisia oppimismenetelmiä käytät. Yksi yliopistoopiskelun haasteista onkin, että opetus ja opiskelu on harvoin
pakollista. On omatuntosi varassa, mitkä asiat opettelet ja millä
tarkkuudella. Muista kuitenkin, ettei kukaan ole vahtimassa miten opintosi etenevät – ainoastaan Kela, joka muistuttaa vähäisestä opintopistekertymästä tasaisin aikavälein uudelleenarvioiden oikeutesi opintotukeen.

MAISTERITUTKINNON
PÄÄAINEOHJELMIEN ALAT

KONE- JA
RAKENNUSTEKNIIKKA
Olette ensimmäiset opiskelijat uudessa kone- ja rakennustekniikan pääaineessa Se syntyi, kun tutkintouudistuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan koulutusohjelmat yhdistettiin.
Huoli pois, teistä ei kuitenkaan tule kone- ja rakennustekniikan
diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkemmin
maisterivaiheessa.
Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? Tänä keväänä starttaavat
kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrattuna paljon laaja-alaisempia. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa vasta myöhemmässä opintojen vaiheessa. Konetekniikan ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin
monia samoja kursseja.
Vanhaan tutkintoon verrattuna teillä tulee olemaan tekniikan
kandidaatteina laajempi osaamiskenttä. Myös opintopolku
kandivaiheessa on selkeämpi. Suurempi määrä vapaavalintaisia
kursseja tarjoaa esimerkiksi hyvän mahdollisuuden lähteä vaihtoon jo kandivaiheessa.

Koneenrakennustekniikka
Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja monipuolinen ala. Jatkuvasti kasvava energiantarve, kestävän kehityksen
periaate suunnittelussa ja mekaanisten tarkkuusvaatimusten
nousu yhdessä kustannustehokkuuden kanssa vaativat koneenrakennustekniikan huippuosaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei toimi ilman mekaniikkaa, vaikkakin
suunnittelijoilta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä mm. konetekniikan, elektroniikan, ohjelmistojen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien kesken. Koneenrakennustekniikan opetus antaa
valmiudet kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus johdattaa opiskelijat teknistieteelliseen ymmärrykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun.
Siihen sisältyy vakiintuneita matemaattis-luonnontieteellisiä
perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. Maisterivaiheen
tarkempia syventymiskohteita kone- ja rakennustekniikassa
ovat mekatroniikka, koneenrakennuksen materiaalitekniikka,
tuotantotekniikka ja tuotekehitys.

Teknillinen mekaniikka
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HARJOITTELU

INTTIIN TAMMIKUUSSA?

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan
työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja diplomiinsinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa.

Oletko yksi niistä reilusta kymmenestä ensimmäisen vuoden
opiskelijasta, jotka ovat lähdössä varusmiespalvelukseen syksyn kestäneiden opintojen jälkeen? Homma toimii erittäin vaivattomasti ja inttiin lähtö ei estä mitään - päin vastoin, syksystä
kannattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin!

Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia
työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Tämän vuoksi korkeakoulu tarjoaa opiskelijalle harjoittelupolun, josta on saatavilla
opintopisteitä valinnaisiin opintoihin. Ensimmäisessä vaiheessa
opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia ensimmäisen opintovuoden aikana, jonka jälkeen
opiskelija voi suorittaa työympäristöharjoittelun. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemystään lisäharjoittelulla. Kaikkinensa opiskelija voi
sisällyttää harjoittelua kandidaatin tutkintoonsa 5:n opintopisteen edestä.

Armeijaan lähtö ei vaikuta opiskeluiden etenemiseen lainkaan.
Ainut kurssi, joka jää tauolle on koneenrakennustekniikka,
joka sekin on fiksusti kaksiosainen, niin että jälkimmäisen osan
voi suorittaa mutkatta tj-nollan pamahdettua tauluun. Fuksikapteeni pitää huolen siitä, että inttiin lähtijöillä on tarvittavat
pisteet kerättynä jo syksyltä, jotta tupsulakin saaminen ei esty
wappuna. Oikeastaan ainut taho, joka voi estää lakin saamisen
on komppanian päällikkö, johon kannattaakin olla hyvissä ajoin
yhteydessä lomien saamisen suhteen. Lomat kyllä saa neuvoteltua wapuksi, kunhan osaa perustella asian riittävän hyvin. Jos
fuksipisteitä kertyy syksyltä rutkasti, saatat juhlia ½-vuoden
fuksin titteliä wappuna lakin saamisen ohella!

Hyvin hoidettu harjoittelu ja oppimista reflektoiva raportointi
tukee opiskelijan kehittymistä alansa ammattilaiseksi. Monipuolinen harjoittelukokemus mahdollistaa lisäksi työympäristön omaa tehtäväkenttää laajemmin tuntevaksi asiantuntijaksi,
tutkijaksi ja/tai esimieheksi kehittymisen.

”Lakki, päähän!”

Mitä sitten syksyllä oikein tapahtuu? Tsekkaa sivulta 16
tärkeimpien tapahtumien esittelyt!

Koillisväylä avautuu, oletko valmis? Teknillisen mekaniikan opetus palvelee
erinomaisesti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslaskenta, virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka ja elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi. Opiskelussa on mahdollista syventyä sekä teoreettisesti haastaviin että käytännönläheisiin tehtäviin. Opiskelu antaa valmiudet toimia
myös muissa konetekniikkaan liittyvissä teknisesti vaativissa tehtävissä.
Teknillisen mekaniikan pääaineohjelman tarkempia syventymiskohteita
ovat laiva- ja meritekniikka, lentotekniikka, lujuusoppi ja virtausmekaniikka.

Rakennustekniikka
Rakennustekniikan pääaineohjelma antaa laaja-alaiset tiedot yleisestä rakennetekniikasta, rakennusfysiikasta, korjausrakentamisesta, rakennusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikasta, tietoyhdennetystä rakentamisesta sekä rakentamistaloudesta. Kotimaisella rakennusalalla on pulaa osaajista, joten
rakennustekniikan opiskelijat ovat työllistyneet erinomaisesti viime aikoina. Opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelun, -tuotannon ja -teollisuuden sekä muiden yksityisten tai julkisten
työnantajien rakennusalan asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

OPINTOMESTARI MUISTUTTAA:
Opiskelijat voivat vaikuttaa, siis vaikuttaa hyvältä! Yliopisto, sen toimintatavat, säännöt ja kurssit
eivät ole täydellisiä. Epäkohtia ja parannusehdotuksia voi onneksi nostaa pöydälle. Sinulle helpointa
vaikuttamista on osallistua kurssien palauteryhmiin, saat sanoa suusi puhtaaksi ja kahvit tai lounaan
tilalle!
Jos et kuitenkaan itse halua suoraan vaikuttaa, niin ei hätää. Killan opintosektori kuuntelee murheesi. Hallopedit, eli HALLinnon OPiskelija EDustajat toimivat yliopiston elimissä, ja voivat suoraan
vaikuttaa mm. koulun sääntöihin ja tutkintoihin. Jos ylioppilaskunta koettelee sinua, niin killan jäsenet AYY:n edustajistossa hoitavat homman.

SYKSYN KURSSIT
Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti mureh-

timatta sen enempää kursseista kuin niille ilmoittautumisestakaan. Ensimmäisen viikon ajan käyt nk. orientaatiokurssia, jossa perehdytään opiskelun käytännön
asioihin, tietojärjestelmiin, sähköpostiin, kirjastopalveluihin, kurssi-ilmoittautumisiin, jne. Opintojen alkua
helpottamaan Opintoneuvola on laatinut parille ensimmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka mukaan
kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Alussa opintojen
suunnittelu on siis vaivatonta! Lisätietoa kursseista saa
osoitteista: noppa.aalto.fi ja oodi.aalto.fi

Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla. Sillä opitaan opiskeluun liittyviä käytännön asioita. Kurssi jatkuu aina III periodille asti siten, että luentoja on noin kerran kuussa. Kurssi sisältää
myös harjoituksia, joissa tutustutaan opinnoissa tarvittaviin
järjestelmiin ja käyttöympäristöihin.

Matriisilaskenta
Tämä on ensimmäinen neljästä pakollisesta matematiikan
kurssista. Matriisi on matemaattinen taulukko. Sen avulla voi
ratkaista esimerkiksi yhtälöryhmiä.

Differentiaali ja integraalilaskenta 1
Tämä kurssi jatkaa siitä, mihin lukiomatematiikka jäi. Tiedossa on paitsi kertausta, myös tarkempaa syventymistä tuttuihin
käsitteisiin.

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritieteisiin, niiden tulevaisuudennäkymiin ja historiaan. Kurssin tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan millaisia töitä ja millaisten asioiden
parissa voisit tehdä valmistuttuasi.

Kieliopinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieliopintoina yksi
haastava kielikurssi ja toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja
suullinen koe. Lähtötasosta riippuen kielikokeet voi suorittaa
joko suoraan tai leppoisasti sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen kielen kurssit kannattaa suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja.

Ohjelmoinnin perusteet
Kurssi on ensimmäinen kahdesta varsinaisesta tietotekniikan
kurssista ja se sisältää toteutuksesta riippuen ohjelmoinnin perusteita tai tietotekniikan sovelluksiin tutustumista. Joka tapauksessa tiedossa on hauskoja harjoituksia tietokoneen ääressä.

?

PUHEENJOHTAJA PULAUTTAA
Hei Sinä! Juurikin Sinä. Pitelet käsissäsi läystäkettä, jonka tarkoitus on avata sinulle ovi aivan uuteen maailmaan. Tiedonmäärä ja -tulva on kuulemma aikamoinen, joten en aio piinata
sinua muotoseikoilla tai muilla käytännön asioilla (jotka kyllä
selviävät heti ensimmäisenä päivänä, jos tieto ei tämän vihkosen sivuilta löydy). Sen sijaan aion kylvätä päähäsi ajatuksen,
josta voi kasvaa mitä vain!
Muistan kuin eilisen, kuinka vanhemmat tieteenharjoittajat fiilistelivät aikoinaan omaa fuksivuottaan. Olet astumassa akateemiseen ulottuvuuteen, joka toimii myös porttina loppuelämällesi. Opiskeluaikana on mahdollista löytää hautaan asti kestäviä
ystävyyssuhteita, tulevaisuuden työkavereita (niin alaisia kuin
esimiehiäkin) sekä tulevan ex-puolisosi. Saatatpa myös pitää
hieman hauskaa siinä sivussa. Koneinsinöörikilta on kaiken tämän mahdollistaja.
Kilta on minulle tärkeimpiä paikkoja maailmassa. Killasta olen
löytänyt enemmän ystäviä ja hauskoja hetkiä, kuin mistään
muualta. Killan lukuisat illanvietot, urheilutapahtumat, excursiot ja kylpyammesoutukilpailu Norjassa (juurikin se!) ovat asioita, joita sanat eivät riitä kuvailemaan. Ne on koettava!

”Katso
järjestämäni Norja-reissu
sivulta 28!”
- Tuomo

Hallitus

Tulet kuulemaan paljon tarinoita opiskelusta, koulusta, killoista
ja teekkareista. Kaikkia tarinoita ei kannata uskoa, mutta jokaisessa piilee yleensä totuuden siemen. Hyvä tarina kulkee
kuitenkin mukana pitkään ja viihdyttää sekä muistuttaa meitä
siitä, mikä on tärkeää: yhdessäolo ja yhdessätekeminen.
Puhelimeeni on ehtinyt kertyä vuosien varrella paljon puhelinnumeroita, joihin voin soittaa vaikka aamuviideltä, kun grilli on
kiinni ja vatsassa kurnii. Näin arvokkaita yhteyksiä on harvassa,
mutta Otaniemessä sitäkin enemmän!
Se mitä sinun tulee tietää killasta
tässä vaiheessa on se, että kilta
on juuri Sinua varten! Koneinsinöörikilta mahdollistaa kaiken,
mutta ilman Sinua emme ole
mitään. Siksi haluankin lopuksi
toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi kiltaan ja mukaan toimintaamme. Sinua on odotettu.

KILLAN PALVELUT

Killan yli 40-henkinen hallitus vastaa päivittäisten asioiden hoitamisesta: tapahtumien järjestämisestä, kiltahuoneen kunnossapidosta ja siitä, että joku on ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä päivänänne vastaan. Hallitus pyrkii myös vaikuttamaan
yliopiston asioihin ja parantamaan opiskeluympäristöä. Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. Uusi hallitus valitaan
syksyisin kalenterivuodeksi kerrallaan, ja kaikille varmasti löytyy omasta kiinnostuksesta riippuvaa mielekästä tehtävää.
Jos vaivaudut nettisivuja tutkimaan, huomaat varmaankin, että
sieltä löytyy hallitus ja toimihenkilöt erikseen. Puhekielessä
hallituksella tarkoitetaan yleensä molempia yhdessä. Varsinaisella hallituksella (ns. ”hallitus-hallituksella”) on lähinnä hiukan
enemmän hallinnollisia tehtäviä hoidettavanaan.
Kannattaa olla hereillä syksyllä ja lähteä mukaan, kun uutta hallitusta valitaan. Mutta miksi? Kiltatoiminta on mahtavan monipuolista ja hyvä tilaisuus tutustua vanhempiin kikkiläisiin ja
teekkareihin myös oman killan ulkopuolelta. Hallituksessa on
hyvä meininki ja avoin ilmapiiri; uudet ideat ovat ehdottomasti
tervetulleita!

Kiltakunta

Jaakko Rauhala
Puheenjohtaja

“Yyy, kaa, Ko, ne!”
- Mikko
“Seuraavilla sivuilla ratkaistaan Koneinsinöörikillan
funktiota.”
- Kalle

Kiltakunnan 20 jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan kiltakuntavaaleissa, joissa kaikki kiltalaiset saavat asettua ehdolle ja
äänestää. Kiltakunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa ja sillä
on suurin päätäntävalta killan asioissa. Se valitsee hallituksenmuodostajan eli seuraavan vuoden puheenjohtajan ja vastaa
korkeimmista hallinnollisista tehtävistä, kuten killan talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kiltakunta
myös ohjeistaa ja valvoo hallitusta. Jos haluat päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan kiltaa viedään, niin tämä on sinun
paikkasi.

Yliopisto huolehtii opetuksesta, kun taas kilta pyrkii
luomaan paremmat edellytykset opiskelulle ja helpottamaan opiskelijaelämää. Kulisseissa hallituksen opintosektori tekee yhteistyötä koulun kanssa ja pyrkii kehittämään opetusta sekä reagoimaan sen epäkohtiin. Lisäksi
kilta tarjoaa hiukan konkreettisempiakin palveluita,
joihin pääsee käsiksi liittymällä jäseneksi.

Kiltahuone
Kiltahuone on paikka, jonne voi tulla rentoutumaan sohville ja
juomaan ilmaista kahvia, tapaamaan kavereita tai kyselemään
apua. Kirjahyllyistä löytyy opiskelumateriaalia, ja rennommaksi luettavaksi tilataan useita lehtiä. Seuraa löytyy lähes aina ja
vaikka omat kaverit eivät olisikaan paikalla, niin kannattaa mennä avoimesti juttelemaan vanhempienkin setien kanssa. Kaikki ovat tervetulleita, eikä täällä niin tarvitse miettiä, tunteeko
ihmisiä etukäteen. Ainoa haittapuoli lienee kiltiksen vaikutus
päivän tehokkuuteen: tärkeämmät tehtävät unohtuvat helposti
kiltahuoneen motivaatiokuopassa.

Toimisto, pakettiauto, grilli ja hitsauslaitteet
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto toimii hallituksen työhuoneena, mutta sieltä saat myös killan haalarimerkit, laulukirjan sekä vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiin.Toimistossa
voi käyttää tulostinta ja kopiokonetta sekä sopia pakettiauton,
grillin tai hitsauslaitteiden lainaamisesta. Killan pakettiauto on
jokaisen kiltalaisen lainattavissa hyvin huokeaan hintaan. Pakun
varaustilanteen näet nettisivuilta varauskalenterista. Toimistoon voi soittaa numeroon 041 5492669.

Lisää tietoa

“ISO caps
lockilla!”
- Antti

“Minä olen se puheenjohtaja! Ugh!”
- Jaakko

Meikäläinen järjestää niitä kuuluisi sitsejä! Kurkkaa
sivu 17.”
- Rami

Lähes kaiken oleellisen tiedon löytää killan nettisivuilta: koneinsinoorikilta.fi. Etusivulla näkyvät tärkeimmät uutiset, tapahtumakalenterista näet tulevat tapahtumat ja kilta-osiosta löytyy kaikkien
hallituslaisten yhteystiedot. Sähköpostitse lähetettävä killan viikkotiedote sisältää tiedot ajankohtaisista tapahtumista ja asioista.
Tietoa löytyy lisäksi kiltiksen ulkopuoliselta ilmoitustaululta ja infonäytöistä ympäri konetaloa.

“Sivuilla 8 -12 on tärkeää
opintoasiaa. Lue ajatuksella.”
- Tommi
Koneinsinöörikillan hallitus-hallitus 2013
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SYKSYN TAPAHTUMIA
Opiskeleminen on luonnollisesti opiskelijan tärkein tehtävä. On kuitenkin hyvä muistaa myös huilata, pitää
hauskaa ja tutustua muihin opiskelijoihin. Innokkaasti
killan tapahtumiin mukaan lähteminen on hyvä tapa
laajentaa kaveripiiriä. Otaniemessä tapahtumia järjestävät monet tahot. Merkittävimpiä ovat varmaankin
killat ja AYY, mutta myös monet muut yhdistykset ja
kerhot järjestävät omia tapahtumiaan. Tekemistä riittää varmasti; ei kuitenkaan kannata stressata, vaikka ei
kaikkialle kerkeäisikään. Tässä joitain syksyn tapahtumia, joihin osallistuminen kannattaa varmasti!

Köydenveto
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fukseilla on pitkä
perinne kilpailla köydenvedossa. Perinteeksi on muodostunut
myös se, että sähkön valkoiset haalarit ovat kilpailun jälkeen
nurmen väriset. Yli 100 metriä pitkää, käsivarren paksuista
köyttä vedetään Alvarin aukiolla, ja hävinneen killan puheenjohtaja heitetään Ossinlampeen. Eiköhän näytetä SIKille tänäkin vuonna!

Otasuunnistus
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa ympäri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdistysten pitämillä rasteilla.
Suoritukset pisteytetään tyylikkyyden, meiningin ja mukaansatempaavuuden perusteella. Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi tulevat sekä Otaniemi että siellä toimivat yhdistykset. Loistava
tilaisuus hankkia haalarimerkkejä!

Fuksisitsit
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapahtumista. Niiden tarkoitus on perehdyttää Teidät, uudet fuksit, akateemisten
pöytäjuhlien eli sitsien saloihin. Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja nautitaan hyvästä seurasta. Tässä tapahtumassa tulevat
teekkarilaulut ja juhlaetiketti tutuiksi. Laita siis puku tai cocktailmekko päälle ja ota laulukirja Wirsu mukaan. Näitä sekä iki-

muistoisia että ainutlaatuisia juhlia ei kannata missata.

Otatarhan ajot
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla lihasvoimalla
kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on kiertää Alvarin aukiolle
rakennettu rata, ja pisteitä saa sekä nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on kaksi: kiltojen fuksijoukkueet ja avoin sarja.
Ajoneuvon rakentaminen aloitetaan heti koulun alun jälkeen.
Kannattaa olla tarkkana, kun ensimmäisistä suunnittelukokouksista tulee tietoa.

Engisvengit

IE ESITTÄYTYY
Kaikki ovat varmasti kuulleet opiskelijoiden juhlimiskulttuurista. Tässä kategoriassa teekkarien bilettäminen on yksi niistä
kuuluisimmista. Bileet, sitsit, saunaillat ja muut riennot ovatkin
olennainen osa teekkarikulttuuria ja siten myös osa Koneinsinöörikiltaa. Kaiken tämän takana on itse juhlijoiden lisäksi
kuitenkin yksi hyvin olennainen osa: Isännistö&Emännistö.
Isännistö&Emännistö, ns. IE, mahdollistaa killan sitsit, saunaillat
ja monet muut riennot. Tapahtumat vaihtelevat kooltaan muutaman kymmenen saunailloista massabileisiin Smökissä. IE:n
vetäjänä toimii isäntä, jonka kanssa samassa tiimissä on kaksi
emäntää ja kolme juomanlaskijaa. IE tekee kaikkensa, jotta ruokaa ja juomaa riittää aivan illan pikkutunneille saakka. Jokainen

Engisvengeissä pääset tutustumaan Rakennusinsinöörikillan ja
Maanmittarikillan fukseihin ja ISOihin.Tapahtumassa kierretään
Insinööritieteiden korkeakoulun ammattiainekerhojen järjestämiä rasteja, ja seikkailu päätty päräyttäviin jatkoihin.

fuksikin pääsee vielä vuoden aikana kurkistamaan kulissien
taakse työpisteen muodossa, suurin osa killan syysnaamiaisissa,
Bordellissa.
Tapahtumissa täytyy ottaa ilo irti, mutta muistaa kuitenkin samalla, että joku nekin sotkut siivoaa. Tapahtumajärjestäminen
ei ole kuitenkaan vain ikävä nakki, vaan hauskaa puuhaa, joka
antaa samalla todella paljon takaisin. Muistakaakin tämä: “Tiskin
takana on aina paremmat bileet.” Toivotan jokaisen fuksin lämpimästi tervetulleeksi killan tapahtumiin!
Rami El Geneidy
Isäntä

Rami
Leena

Excut
Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain lukuisia excursioita eli
vierailuja yrityksiin. Ne voivat olla puolen päivän mittaisia yksittäisiä käyntejä tai kolmen päivän ja yön kestäviä unohtumattomia elämysmatkoja. Kerran vuodessa järjestettävä ulkoexcursio tarjoaa kanavan oppia ulkomaisista yrityksistä ja levittää
suomalaista insinööri- ja opiskelijakulttuuria ulkomaille. Excursioiden pituudesta riippumatta reissuilla opitaan paljon koneja rakennustekniikan yritysten toiminnasta.

Eerika

Aleksi

Bordelli
Se on kuuma, kostea Bordelli. Näistä juhlista puhutaan vielä
pitkään, mutta yhtäkään kuvaa ei ole olemassa. Teema on kaikille selvä ja ilman asianmukaista pukeutumista ei pääse sisään.
Kannattaa olla tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, sillä se
myydään kerralla loppuun ja päälafkan käytävät täyttyvät jo
aamuseitsemältä jonottavista juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta huolimatta normaalit lait pätevät. Kehenkään ei saa koskea
ilman lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei näissä bileissä ole kovinkaan vaikeaa...
Heikki

Anni

JAOSTOIMINTA

LIIKUNTAJAOS
Haluatko liikkua hyvässä porukassa ja saada uusia ystäviä?
Tekeekö mieli kokeilla jotain uutta liikuntalajia? Hyvä, sillä sinulla on juuri nyt siihen mahdollisuus! Koneinsinöörikillan liikuntajaos tarjoaa vastapainoa koulunkäynnille ja juhlimiselle.
Liikuntajaos tekee mahdolliseksi säännöllisen liikkumisen, sillä
kilta on tarjonnut ilmaiseksi jäsenilleen jääkiekko-, koripallo-,
salibandy- ja telinevoimisteluvuoroja Otaniemen läheisyydestä.
Lisäksi liikuntajaos järjestää lajitutustumisia, joissa voit kokea
täysin uudenlaisia elämyksiä.
Mikäli haluat liikkua ja sinulla on ideoita mitä tehdä ensi syksynä ja keväänä, niin liity rohkeasti joukkoon iloiseen ja tule
liikkumaan!

Koneinsinöörikillan jaokset koostuvat kiltalaisista, jotka yhdessä ideoiden etsivät seuraava elämystä, urheilulajia, lehtiartikkelia tai vaikkapa kulttuurikokemusta.
Jaokset ovat oiva paikka päästä vaikuttamaan killan
tapahtumakalenteriin ja omiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Jaokset tiedottavat tapahtumistaan sähköpostilistoillaan sekä killan nettisivuilla ja osallistua
voi aina silloin, kun aikataulut antavat myöten. Hyvänä esimerkkinä joulukuussa 2009 KIK hankki itselleen
telatraktorimaskotin, jonka telajaos kunnosti ja maalasi paraatikuntoon wapuksi 2012 (kuva oikealla)!

KOLEHTI
KONEPAJAJAOS

KoLehti ei ole mikä tahansa hömppämedia. Tästä Koneinsinöörikillan tinkimättömästä tiedonlähteestä löydät asiaa,
asiattomuuksia ja kaikkea siltä väliltä. Kiltalaisilta kiltalaisille
-periaatteella toteutettu lehti ilmestyy Konelafkalle ja KIK:n
nettisivuille neljästä viiteen kertaan vuodessa. KoLehden toimituksessa häärää epämääräinen killan jäsenistä koostuva
porukka, joka ideoi aiheet, raapustaa tekstit, suorittaa gallupit
ja taiteilee grafiikan, valokuvat sekä layoutin lopulliselle painotuotteelle.
Juttuaiheista mainittakoon esimerkkeinä henkilökuvat mielenkiintoisista kiltalaisista, sähkömoottoripyörän testiajo ja analyysi opetuksen laadusta. Lehteä ei missään nimessä tehdä ainoastaan kirjoituspöydällä, vaan taustatyöhön voi kuulua kaikkea
yliopiston vararehtorin haastattelemisesta hevosenlihan maistelemiseen ja festareilla käyntiin. Ainoa rajoite sisällölle ja toteutukselle onkin toimituksen ailahteleva mielikuvitus!
KoLehti haluaa olla kokonaisvaltaisen hauska, kiinnostava ja
laadukas media, eikä toiminnan ole pakko jäädä vain lehden tekemiseen. Miltä kuulostaisi vaikkapa KIK-porukan toteuttama
lyhytelokuva, sketsipätkä tai jokin hulppea nettijulkaisu?

Konepajajaos suunnittelee ja rakentaa erilaisia hauskoja ”härveleitä”. Toimintaan on vakiintunut pari suurempaa projektia
vuodessa: syksyn Otatarhan ajot (kuvassa) sekä kevään Ullanlinnanmäen Akateeminen mäenlaskukilpailu. Konepajajaoksessa toimii opiskelijoita fukseista vuosikurssi N:ään, ja jokaiselle
löytyy varmasti jotain. Konepajajaos on loistava paikka päästä
tekemään vaihteeksi käytännössä asioita teoriapainotteisen
opiskelun rinnalla. Projektien lomassa jokainen halukas pääsee
ja oppii varmasti hitsaamaan, vaikkei olisi sitä koskaan tehnytkään. Muutkin perusmetallintyöstömenetelmät tulevat varmasti tutuiksi, ja pidemmälle edistyneet opiskelijat pääsevätkin
käyttämään sorveja ja NC-jyrsimiä.
Jaoksen motoksi on muotoutunut: ”Muut tekevät mitä osaavat – me tehdään mitä halutaan.” Projektit ovat usein varsin
kunnianhimoisia ja välillä aikataulun puitteissa niitä joudutaan
tekemään yömyöhään asti. Mikäli kiinnostuit ja haluat mukaan
toimintaan, liity sähköpostilistalle killan nettisivuilla jaosten
osiossa tai ota yhteyttä konepajajaosvastaavaan.

ELÄMYSJAOS

KULTTUURIJAOS

Toivomuksena jotain muutakin kuin geneerisiä bileitä Otaniemessä? Jotain ainutlaatuista tai muuten vain virkistävää vaihtelua opiskeluiden keskelle? Kiinnostaisiko mahdollisesti viikonloppuvaellus hyvässä porukassa, karting tai paintball kokeilu,
köysilaskeutuminen vesitornin päältä tai kenties jotain aivan
muuta? Vain taivas on rajana kun killan elämysjaos järjestää
mitä erilaisimpia tapahtumia jäseniensä toiveista.
Voit liittyä elämysjaoksen sähköpostilistalle tai ehdottaa suoraan elämysjaosvastaavalle, mitä tekisi mieli tehdä yhdessä
kiltalaisten kanssa. Liittyminen ei sido sinua mihinkään, mutta
näin pysyt parhaiten ajan tasalla uusista ideoista ja voit olla
mukana myös niiden luonnissa. Kaikkein hulluinkin idea voi olla
yhdessä mahdollista!

Tervetuloa mukaan kultturelliin tai ei niinkään kultturelliin
seuraan! Kulttuurijaos järjestää mm. konsertti-, baletti- ja leffakäyntejä sekä kaikkea muuta! Välillä on mukava piipahtaa myös
Otaniemen ulkopuolella ja katsastaa Itäisen satamakaupungin
kulttuuririennot. Kulttuurijaokseen on helppo liittyä ja myös
ehdottaa omia ideoitaan jaoksen toteutettavaksi. Syksyllä järjestetään mm. jaossauna, jossa saunotaan rennoissa merkeissä
ja ideoidaan kulttuurijaoksen tapahtumia.
Syksyllä on myös yhdessä urheilu- ja elämysjaoksen kanssa
järjestettävä kulttuuri- ja liikunta- eli KulLi-viikko, joka tarjoaa
hauskaa ja mielenkiintoista ajanvietettä viikon ajaksi. Luvassa
on menoa, meininkiä, kulttuuria, sivistynyttä siemailua ja rentoa
hengailua. Pysy kuulolla!

MUKAAN FUKSITIIMIN!
Fuksivuosi on vain kerran elämässä, mutta ei paineita! Vaikka
muutos saattaa olla suuri, älä huoli, sillä Sinulle ja kurssitovereillesi on suunniteltu niin paljon ohjelmaa ja tekemistä, että
sen kuin hyppäät mukaan vain! Mutta tekeekö mielesi päästä
mukaan järkkäämään tapahtumia ja pyörimään kulissien takanakin? Hyvä! Sitä varten on fuksitiimi.

Kaiken kaikkiaan fuksitiimissä koettiin mahtavaa yhdessätekemistä ja onnistumisen elämyksiä. En epäilekään, etteikö se
olisi vähintääkin yhtä palkitsevaa kuin omana fuksivuotenani.
Lisätietoa fuksitiimin perustamisesta tulee heti ensimmäisillä
viikoilla. Muista, että fuksivuotta vietetään vain kerran elämässä, joten ota siitä kaikki ilo irti!

Fuksitiimi on vain konefukseista koostuva porukka, joka killan
suojissa pääsee toteuttaa itseään tapahtumien järkkäämisessa
sekä ideoinnissa. Fuksitiimin hienoimpia puolia on se, että mitään ei ole ”pakko” tehdä ja jokainen voi itse määrittää oman
työpanoksensa. Kilta tarjoaa puitteet, tuen ja vapauden toteuttaa villeimmätkin ideat. Järjestä Otaniemen suurimmat vaahtobileet, kavereiden kesken paintballia tai vaikkapa päräyttävä
saunailta! Vain taivas on rajana.

Jukka Kopra
Fuksitiimin puheenjohtaja 2013

Teekkarispeksi – Suomen suurin opiskelijamusikaali

Vuoden 2013 fuksitiimi muistetaan parhaiten PoliWood Approsta, jossa seikkailtiin Otaniemessä Bolly/Hollywood hengessä. Ilta oli suuri menestys ja se yhdisti fukseja useista eri
killoista. Illan aikana koettiin kaikkea aina Bollywood-tansseista
zombien nirhaamiseen.Tiimi osallistui myös mm. pikkujoulujen
showpuolen järkkäämiseen.

Speksi on interaktiivista musiikkiteatteria, jossa yleisö
voi vaikuttaa Lavan tapahtumiin “Omstart!”-huudoilla. Omstartin raikuessa näyttelijät improvisoivat juuri
tapahtuneeseen tilanteeseen uuden vivahteen, ja ehkäpä myös orkesteri ja tanssijat liittyvät spontaanisti mukaan. Lopputuloksena on kutkuttavan hauska, koskettava ja taatusti ainutkertainen kokoillan show.
Teekkarispeksi on Otaniemestä ponnistava, opiskelijoista koostuva värikäs teatteriyhdistys. Keväisin Teekkarispeksi tuottaa
täysiverisen musikaaliproduktion, jonka näkee lähes 5000 katsojaa ympäri Suomea. Tämän jokavuotisen spektaakkelin toteuttaa yli satahenkinen tekijäjoukko, jossa ovat mukana kaikki
musiikkiteatterin osa-alueet puvustajista ja lavastajista tanssijoihin sekä valo- ja äänitekniikasta orkesteriin.

Mainio tapa hypätä mukaan speksikelkkaan on osallistua alkusyksystä speksin tanssi- ja improvisaatiokursseille, puvustusiltamiin, bändijameihin, saunailtoihin ja muihin speksikkäisiin
tapahtumiin. Kevään 2014 produktion tekijät valitaan loppusyksystä, ja mukaan mahtuu niin rautaisia ammattilaisia kuin
tulevia kykyjä - Teekkarispeksi tarjoaa innostuneille ensiluokkaista opastusta ja ohjausta jokaisen osa-alueen tiimoilta.
Klikkaa itsesi osoitteeseen www.teekkarispeksi.fi/mukaan ja
päästä luovuutesi valloilleen!
“Opiskelijat tekevät huvikseen parempaa kuin ammattilaiset
tosissaan.”
– Kriitikko vuoden 2011 Teekkarispeksistä

21

VUODEN FUKSISTA...
Koneinsinöörikillan Vuoden fuksiksi 2012 valittiin Tuukka
Mustapää. Tuukka avaa hieman ensimmästä vuottaan sekä
vastaa kysymykseen: ”Minkälainen oli oma fuksivuotesi?”

Oma fuksivuoteni alkoi elokuun lopulla Koneinsinöörikillan järjestämässä Varaslähdössä. Alku ei ollut kovinkaan
lupaava, kun saavuin varaslähtöön ensimmäisenä noin vartin etuajassa keskeyttämällä vahingossa killan hallituksen
kokouksen. Keskeytyksestä huolimatta vastaanotto oli kuitenkin erittäin positiivinen. Onneksi sen jälkeen ei kestänyt
kauaa, kun paikalle alkoi ilmestymään muitakin uusia fukseja, jotka vaikuttivat olevan lähes yhtä hukassa kuin minäkin.
Varsinaiseen opiskelijaelämään tutustuminen alkoi syyskuun alussa orientaatioviikolla. Ensimmäinen päivä alkoi
M-salissa tervetulotilaisuudella, jossa yritin turhaan etsiä
minulle ennalta tuttuja henkilöitä. Toki muutamia varaslähdöstä tuttuja naamoja oli paikalla, mutta kenenkään nimiä
ei vielä ollut jäänyt mieleen. Ensimmäisenä päivänä meidät
jaettiin myös omiin fuksiryhmiimme, kuten teidätkin tullaan syksyllä jakamaan.
Orientaatioviikon jälkeen olin innoissani lähdössä mukaan
killan toimintaan. Heti parin ensimmäisen viikon aikana
olinkin jo ilmoittautunut killan joukkueisiin Unisportin
sählyn ja futsalin harrastesarjoihin ja aloittanut konepajajaoksen kanssa suunnittelemaan killan kulkupeliä Otatarhan ajoihin. Opiskelukin alkoi sujumaan oikein hyvin, tosin
siihenkin piti aluksi hieman totuttautua. Opinnot ja muu
toiminta tekivätkin syksystä sopivan kiireisen ja aiheuttivat myös sen, että joululoma koitti paljon nopeammin kuin
olisin uskonut.
Syyslukukauden oltua ehdottomasti yksi hauskimmista
ajanjaksoista ikinä oletin, että wappua lukuun ottamatta
keväällä meno tulisi hieman rauhoittumaan. Laskiaisrieha,
kirkastusjuhlat, Cuba Night 98, Prewappuristeily sekä lukemattomat sitsit ja muut bileet kuitenkin osoittivat oletukseni vääräksi kevään oltua omalla kohdallani vielä syksyäkin
kiireisempää.
Kevään kuluessa ja wapun lähestyessä aktiivinen osallistuminen tapahtumiin ja jaostoimintaan mukana johtivatkin
siihen, että fuksipisteitä alkoi kertymään jo pitkälti toista
tuhatta. Kun koko vuoden mittainen odotus päättyi wapun
koitettua, pääsin vuoden fuksin perinteen mukaisesti uimaan Itämeren virkistävässä vedessä. Sekä minun että muiden fuksien ensimmäinen vuosi huipentui, kun wappuaaton
vaihduttua wapunpäiväksi saimme vihdoin painaa uudet
teekkarilakkimme päähän ensimmäistä kertaa.
Fuksivuosi on varmasti yksi elämäni ikimuistoisimpia vuosia. Siksi kehotankin teitä uusia fukseja lähtemään aktiivisesti mukaan kaikkeen toimintaan, jota kiltamme ja muut
tahot teille järjestävät. Tapahtumiin ja killan toimintaan
osallistumalla pääsette ennen kaikkea tutustumaan toisiinne ja vähän vanhempiin tieteenharjoittajiin, joihin ette
esim. oman fuksiryhmänne kautta tulisi muuten tapaamaan.
Fuksivuotenne on kokemuksena ainutlaatuinen, joten suosittelenkin teitä tarttumaan kaikkiin teille tarjottaviin tilaisuuksiin.

...VALMISTUNEEN VALAISEVAT SANAT
Tätä opasta lueskellessasi olet jo varmasti ihmetellyt, että mitä sitten sellainen tuore
diplomi-insinööri oikein tekee? Juuri valmistunut ex-kiltavaikuttaja Henri Lönn vastaa
mielellään esitettyyn kysymykseen. Lisäksi
Henri muistelee omia opiskelijavuosiaan, sillä
(Koneinsinöörikillan kultaisen ansiomerkin
mukaisesti) hän jos kuka osaa kertoa, mitä se
teekkarielämä oikeastaan on.

Mitä opiskelit?
Opiskelin pääaineenani lentotekniikkaa ja sivuaineena
lujuusoppia. Lisäksi herkuttelin tuotekehityksen erikoismoduulilla.

Missä olet töissä?
Työskentelen BearingPointilla liikkeenjohdon konsulttina.

Millainen on normaali työpäiväsi?
Työni on ryhmätyötä, jossa pyritään ratkaisemaan kulloisenkin asiakkaan haasteet mahdollisimman hyvin.
Työn sisältö ja toimialat vaihtelevat paljon, joten oppimiskäyrä on melkoinen. Projekteista riippuen päivät
voivat olla pitkiäkin, mutta mielenkiintoinen työ ja
mahtavat kollegat antavat vastapainoa.

teosta, vaikuttamisesta, tapakulttuurista, puheiden
pitämisestä, teekkarikulttuurista ja hauskanpidosta.
Ehkä tärkeimpänä on minuun tarttunut KIK-asenne:
yhdessä kaikki on mahdollista.

Paras muistosi opiskeluajoilta?
Eräs aamuinen käyrätorvisoolosessio ja 2010 kotimaan excursio ovat kyllä kovia haastajia, mutta ehkä
paras hetki oli kuitenkin KIK:n telatraktorin julkistaminen Alvarin aukiolla 2,5 vuoden kunnostuksen jälkeen. Ajoimme traktorin aukiolle läpi hurraavan yleisömassan, aurinko paistoi ja ikimuistoisin Wappu oli
aivan nurkan takana (kts. sivu 18).

Mitä tekisit toisin, jos voisit valita?

Toimin juomanlaskijana, hallituksen puheenjohtajana,
kiltakunnassa sekä telatraktorin parissa.

En usko että muuttaisin mitään isosti, Otaniemi tarjosi minulle todella mahtavan kokemuksen, josta mukaan on tarttunut ihmisiä ja taitoja. Ehkä olisin voinut
vielä enemmän tehdä juttuja, mitä akateeminen vapaus sallii, kuten reissata ja suunnitella omia liiketoimia.
Toisaalta mikään ei oikeasti kaduta, vaikka valokuvat
kertovat kyllä omaa tarinaansa...

Mitä KIK on antanut sinulle?

Top 3 vinkkiä tuleville fukseille:

KIK on tarjonnut minulle kymmeniä läheisiä ystäviä,
joiden seurassa tunnen olevani etuoikeutettu. Lisäksi
toimiessani killan organisaatiossa olen saanut todella
arvokkaita oppitunteja mm. ryhmätyöskentelystä, johtamisesta, myymisestä, stressinhallinnasta, tilaisuuksien järjestämisestä, käytännön tekniikasta, päätöksen-

1.Tee yhdessä.Yksin opiskelu kestää kauan ja motivaatiota voi olla vaikea löytää.
2. Opi oppimaan ja ymmärtämään. Diplomi-insinööri
ei ole tietopankki vaan tapa katsoa maailmaa.
3. Pidä hauskaa! Otaniemi ja KIK ovat ihmisen parasta
aikaa.

Mitä teit Koneinsinöörikillassa?
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OLTERMANNIN OPASTUS
Koneensuunnittelun professori
Petri Kuosmanen on Koneinsinöörikillan oltermanni eli toimii
linkkinä professorikunnan ja killan opiskelijoiden välillä. Petri
on Mechatronic Circuksen puuhamiehiä ja innostunut tietotekniikan ja elektroniikan hyödyntämisestä koneenrakennuksessa.
Vapaa-ajalla Petrin löytää usein
mökiltään
telakaivinkoneen
kahvoista tai metsätöistä.
Olet tullut valituksi Kone- ja rakennustekniikan koulutusohjelmaan.
Edessäsi on kolme vuotta kandiopiskeluja ja sen jälkeen kaksi vuotta
maisteriopintoja, jonka jälkeen valmistut diplomi-insinööriksi. Sen jälkeen voit siirtyä työelämään tai jatkaa opintoja tekniikan lisensiaatiksi
tai tohtoriksi. Opintosuunnitelman
mitoituskriteerinä on 40 tunnin viikoittainen opiskelu. Opettele siis
nauttimaan opiskelusta ja oppimisesta. Opiskelu sujuu usein mukavimmin
ja tehokkaimmin sopivassa ryhmässä.
Ryhmätyöskentelyä hyödynnetään
monissa kursseissa ja myös killan toiminnassa. Etsi opiskelukaveri tai ryh-

mä, jonka kanssa voit tehdä opintoja
yhdessä. Siinä samalla myös tutustut
uusiin ihmisiin. Monet opiskeluaikojen ystävyyssuhteista jatkuvat läpi
elämän. Laaja kontaktiverkosto on
myös ammatillisesti hyödyllinen.
Viiden vuoden matka diplomi-insinööriksi ei kuitenkaan ole pelkästään 300 opintopisteen suorittamista
opintosuunnitelman mukaisesti. Se
on osa elämää, joka on paljon muutakin kuin opiskelua. Ja elämähän on
ihmisen parasta aikaa, kuten joku
kuuluisa filosofi on todennut. Opiskelun ulkopuolella sinulle avautuu
laajat mahdollisuudet virikkeelliseen
toimintaan. Unisport tarjoaa kattavat liikuntapalvelut, killan ja ylioppilaskunnan piiristä löytyy hyvin laaja
kirjo erilaisia kerhoja sekä ryhmiä,
joihin voit liittyä ja toimia yhdessä
muiden samasta aiheesta kiinnostuneiden kanssa. Jos sopivaa kerhoa ei
löydy, aina voit perustaa uuden. Älä
kuitenkaan unohda elämääsi ja läheisiäsi Otaniemen ulkopuolella.
Samalla kun tulit valituksi opiskelijaksi, pääsit myös tiedeyhteisömme
jäseneksi. Tiedeyhteisössä opettajat,
opiskelijat, tutkijat ja muut jäsenet
työskentelevät yhdessä, jotta saavutamme mahdollisimman hyviä oppimis- ja tutkimustuloksia. Uudelle
opiskelijalle tutkimus saattaa tuntua
kaukaiselta. Huomaat kuitenkin, että
monien kurssien sisällöt perustuvat
yliopiston omiin tutkimuksiin, joissa
opettaja on itse ollut mukana. Viimeistään kandityössä myös opiskelija
itse pääsee tekemään tutkimustyötä.
Tulemme tapaamaan killan tilaisuuksissa, joten tule vain rohkeasti
juttelemaan. Lyhyesti tiivistettynä:
tervetuloa opiskelijaelämään sekä
tiedeyhteisön jäseneksi!
Petri Kuosmanen
Koneensuunnittelun professori ja
Koneinsinöörikillan Oltermanni

TEK JA RIL TUKENASI
Hei tuleva fuksi, ja tervetuloa tekniikan ammattilaisten
joukkoon!
Tekniikan Akateemiset, lyhyemmin TEK, on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien etu- ja palvelujärjestö. TEK tarjoaa
jäsenilleen tukea, turvaa ja neuvontaa työelämään liittyen
sekä ajaa jäsenkuntansa etuja esimerkiksi koulutukseen liittyvissä asioissa.Tulevana diplomi-insinöörinä sinäkin, arwon
fuksi, voit liittyä TEK:n 70 000 jäsenen komeaan joukkoon!
Opiskelijalle TEKin jäsenyys on täysin ilmainen, ja jäseneksi
kannattaakin ehdottomasti liittyä mahdollisimman pian, jotta pääsee osingoille hyvistä jäseneduista. TEK tarjoaa lakimiespalveluita ja työttömyysturvaa, sekä esimerkiksi palkkasuosituksia tekniikan alan työ- ja harjoittelupaikkoihin.
Lisäksi opiskelijana on mukavaa saada vaikkapa Tekniikka ja
Talous –lehti ilmaiseksi kotiinsa.
TEKiin liittyminen on yksinkertaista, ja se käy helpoiten
syksyn ensimmäisenä päivänä Sinulle annettavalla jäsenkaavakkeella. Liittymislomakkeen voit täyttää myös netissä
osoitteessa www.tek.fi/liity.
Lisätietoa saat minulta, Sannilta, tai teekkariyhdysmieheltämme Lauri Ikoselta sekä tietysti TEKin nettisivuilta!
Kivaa kesää, syksyllä nähdään!
Sanni Hyvämäki
KIK:n TEK-yhdyshenkilö
sanni.hyvamaki@aalto.fi
044 2906012

Mutta mikä sitten on RIL?
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on rakennus- ja
kiinteistöalan diplomi-insinöörien ja teekkareiden vuonna
1934 perustettu valtakunnallinen henkilöjärjestö, jolla on yli
6000 jäsentä.
RIL valvoo jäsentensä etuja ja edistää heidän ammattitaitoaan ja hyvinvointiaan. Toimialan osaamiskeskittymänä RIL
täydennyskouluttaa laajasti alan ammattilaisia ja julkaisee
heille ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin
lausunnoin, kannanotoin, projektein ja kilpailuin. Tuomme
säännöllisesti Suomeen myös sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia.
Teekkarille RIL:n jäsenyys on ilmainen. Vahvistamme osaamistasi viikoittaisella Rakennuslehdellä sekä aikakauslehti
Rakennustekniikalla. Saat merkittäviä alennuksia koulutuksistamme ja julkaisuistamme ja voit ottaa kauttamme Ifin
edullisia ryhmävakuutuksia. Lisäksi RIL-Säätiö jakaa apurahoja teekkareiden ulkomaan harjoitteluun sekä diplomiinsinöörin tutkinnon erinomaisesti suorittaneille.
Annamme turvaa myös työelämässä: palkkasuositukset ja
-tilastot, työsuhdejuridinen neuvonta sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus ovat kovaa valuuttaa jo ensimmäisestä
kesäharjoittelusta alkaen. Kauttamme saat erillistä maksua
vastaan myös työttömyysturvan IAET- tai AYT-kassassa.
Aivan erityisesti RIL on kuitenkin verkostoitumisareena,
joka mahdollistaa yhdessä tekemisen ja tutustumisen niin
yksittäiseen osasektoriin kuin koko rakentamis- ja kiinteistöalaan. Jäsenemme ovat syvimpiä asiantuntijoita ja
korkeimpia johtajia. Olemme rakentajia, suunnittelijoita, rakennuttajia; olemme omistajia, käyttäjiä ja kunnossapitäjiä.
Tunnemme ympäristötekniikan, väylät, talot ja niiden pohjarakenteet. Muun muassa.
Tiivistettynä: olemme hyvää seuraa. Tule mukaan!

TEK pähkinänkuoressa:
-Noin 70 000 tekniikan alan ammattilaisen etu- ja palvelujärjestö
-Lakineuvontaa
-Oikeusturva- ja vastuuvakuutukset
-Jäsenetuna runsaasti lehtiä, tutkimuksia ja oppaita
-Alennuksia mm. risteilyistä ja vakuutuksista
-Maksuton opiskelijajäsenyys
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”1800-luvun lopulla todettiin teekkarilakin, erityisesti sen tupsun, miellyttävän naisia.”

TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja täynnä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi
tekniikan ylioppilas silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun kello vihdoin lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean teekkarilakin painaa ensimmäisen kerran
päähänsä. Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin arvonimestä, jota on koko fuksivuosi tavoiteltu.

Monivivahteisen historian omaava
kesäpäähine.

TEEKKARILAKKI
Mikä ihmeen lakki?

Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai kyyneleitä vaan naurua, laulua ja tekemisen
meininkiä

Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran ylioppilaslakkia.
Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty lakkiin ylhäältä ja
oikealta ohimolta. Teekkarilakit vaihtelevat hieman koulusta
riippuen. Meillä Otaniemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan tekniikan punainen ja sen kokardi on edesmenneen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan tunnus.
Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina Wapusta
syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä
perusteluita vastaan Teekkarijaosto voi myöntää lakinkäyttöluvan myös talvelle, esim. yritysvierailuille.

Teekkarilakin saaminen seuraavana mahdollisena Wappuna
ei ole aivan itsestäänselvyys, vaan sitä varten tulee jokaisen fuksin suorittaa teekkarin tutkinto. Tämän tutkinnon
läpipääsyn ja samalla teekkarin arvonimen saa keräämällä
tarvittavan määrän fuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista tapahtumista, tehtävistä ja tietenkin opiskelusta. Pisteiden
keräämisen taustalla on tutustuminen teekkarikulttuuriin
parhaalla mahdollisella tavalla eli osallistumalla. Vuoden
päätteeksi eniten pisteitä keränneet tai muuten fukseina
kunnostautuneet palkitaan maineella ja mammonalla.

JÄYNÄ
Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legendat jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytännön kepponen tai
tapah- tuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä jäynän kohteissa ja suuressa yleisössä. Jäynä ei
tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on
luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa.
Jäynä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä ylituomariston jäseniin.
Ossi Törrönen on tiivistänyt jäynän syvimmän olemuksen
seuraavanlaisesti “Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta

Teekkarilakki on yksi teekkareiden vanhimmista perinteistä. Ensimmäiset maininnat tupsulakista ovat vuodelta 1874,
jolloin se otettiin käyttöön Teknologföreningenin piirissä.
Lakkikulttuurin hakiessa uomiaan lakki kävi läpi melkein
kaikki mahdolliset versiot mustasta lakista hopeisella kokardilla aina harmaaseen, silkkiseen hattuun harmaalla tupsulla. Nykyisen muotonsa se sai vuonna 1893. Erinäisissä
keskusteluissa 1800-luvun lopulla todettiin teekkarilakin,
erityisesti sen tupsun, miellyttävän naisia.

riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, väkivaltaisia,
älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen
taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia
itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville.
Oikea teekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin - siis
hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva,
mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä,
eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” Voit
itse kokeilla jäynää- mistä osallistumalla Otaniemen 27.
jäynäkilpailuun (kts. sivu 5). Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy osoitteesta www.
jäynä.fi

OPISKELIJAHAALARIT
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin kulmakivi.
Ne päällä voi huoletta suunnistaa Otaniemessä, tutustua
yrityksiin ekskursioilla, laskea pulkalla Ullanlinnanmäellä tai
vaikka myydä wappulehteä kauppatorilla. Alun perin teekkareilta lähtenyt tapa on vuosien saatossa levinnyt myös
muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin. Vanhin teekkarimuseon haalari on vuodelta
1961. Haalareiden väristä voi päätellä, minkälaisia kirjoja
vastaan tallustava opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lääkärit taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä haalareita löytyy
15 eri väriä / sävyä. Haalarin selkämyksessä olevasta logosta
voi varmistaa, minkä killan tai ainejärjestön edustusasu on
kyseessä. Logon lisäksi haalarista löytyy mainoksia, joiden
avulla yritykset markkinoivat itseään ja tukevat opiskelijajärjestöjen toimintaa.
Kierrellessäsi opiskelijatapahtumissa saatat törmätä haalareihin, joissa joitakin osia, kuten lahje, on vaihdettu toisen
väriseen. Lahkeiden vaihtaminen on yleensä merkki seurustelusuhteesta. Muita haalarinosia vaihdetaan kavereiden
kanssa. ”Esimerkiksi minulla on sininen hiha kaksoisveljeltäni, joka kuuluu Vuorimieskiltaan.”

merkkimyynneistä. Usein bileiden lipunmyynnin yhteydessä on tarjolla kyseisten kemujen haalarimerkkejä ja lähes
joka yhdistykseltä löytyy omansa. Kannattaa varata haalarin
taskuun muutama killan merkki, joita voi tarvittaessa vaihtaa. Jotkut pitävätkin vaihtelua ainoana rehellisenä keinona
merkkien hankkimiseen.

Pinkistä saa roimaa alkumiehen voimaa
Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se on myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edustusasu siinä missä frakki
tai tumma pukukin. Sen kanssa on siis syytä käyttäytyä kuten herrasmiesteekkarin kuuluu. Koneinsinöörikillan haalari on pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erottuu pääkaupunkiseudulla edukseen. Haalareiden tarina juontaa juurensa
villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti Tukholman Grönalund - huvipuistosta vaaleanpunaisen pantterin.
Kone-eläimeksi ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle haalarin värille.

Pientä puuhaa iltojen iloksi saa haalarimerkeistä ja niiden
kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa ompelemalla
KIK:n kangasmerkki arvoiselleen paikalle rintamukseen tai
SIK:n merkki perinteikkäästi haalarin takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa esimerkiksi Otasuunnistuksessa tai

Koneinsinöörikillan fuksina olet etuoikeutetussa asemassa,
sillä haalarit ovat Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun
tarvitsee vain ensimmäisinä päivinä käydä sovittamassa
ja maksamassa haalarisi kiltahuoneen toimistolla. Rahaa
vastaan saat haalarilipukkeen, jolla lunastat ikioman haalarisi ekan viikon haalarigaalassa ennen Otasuunnistusta.
Uutuuttaan hohtavilla haalareilla kelpaa pröystäillä, sillä
monissa killoissa phuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja
mainokset itse, jolloin jännitys tiivistyy mahdollisen Wapun
lähestyessä; kerkeävätkö haalarit Otaniemeen tai yksikään
merkki kiinni ennen wappuhulinoita.

TEMPAUS

Aalto-hengen puolesta.

Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa maailmanmenoon sopiva pilke silmekulmassa, mutta kuitenkin
tosissaan. Tempaukseen osallistuu aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saadaan helposti paljon huomiota
ja välitettyä haluttu viesti.Yhdessä kuuluisimmassa talkoissa
Otanimen teekkarit kantoivat jatkosodan pommituksisssa
vaurioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista
itäisestä satamakaupungista tiiliä Otaniemeen teekkarikylän
rakennustarpeiksi. Aivan viime vuosina tempaukset ovat olleet harvinaisempia, edellinen oli vuonna 2009, jolloin tempaistiin kyltereiden ja taikkilaisten kanssa ennen kaikkea

Tempauskäskyt antaa teekkareille Jämeräpartainen insinööri, salaperäinen henkilö, jota kukaan ei ole tavannut.
Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka päällikön näkyvänä
tunnuksena on tempauskirves. Annettu käsky velvoittaa
jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan tempaukseen
omalla työpanoksellaan. Historian aikana tempauksista
luistaneet fuksit ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia
ja jopa vanhemmilta opiskelijoilta on saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä noudattaneet. Pahimmissa tapauksissa laiskat tieteenharjoittajat voitiin erottaa
osakunnasta määräaikaisesti.

BADEKARPADLINGEN
Norja on tuo kauniiden naisten ja öljymiljonäärien
maa... Mutta mitä sitten Koneinsinöörikilta siellä oikein tekee? KIK:n ulkoministeri Tuomo Salmi vastaa.
Koneinsinöörikillassa jo pitkäksi perinteeksi muodostunut
syksyinen Trondheimin matka ei ole mikään turha reissu; eikä
myöskään halpa. Tarkemmin sanoen kiltamme osallistuu Badekarpadlingeniin eli paikallisiin kylpyammesoutubakkanaaleihin,
jotka järjestetään tänä vuonna 36. kerran, jos järjestetään. Kyseessä on paikallisten koneteekkareiden luoma huima meriseikkailu, jossa taistellaan Nivelda-joen herruudesta. Meillä on
jo 80-luvulta lähtien ollut suuri kunnia osallistua tapahtumaan
paikallisen koneinsinöörikillan eli A/F Smørekoppenin vieraana
ja upottaa viikinkien jälkeläisiä lautoiltaan.
Viimeisimmän 35. Badekarpadlingenin ideana oli, että osallistujat keräävät oman joukkueensa, suunnittelevat ja rakentavat
lautan, jonka syvin osa on oltava kylpyamme. Lautat lastataan
joen toiseen reunaan ja lähtölaukausen jälkeen joukkueet pyrkivät hakemaan vastarannalla olevan pönikän ja tuomaan sen
takaisin lähtöpaikkaan. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta koska
kanistereita on vain yksi ja sen voi varastaa toiselta joukkueel-

ta, ei tehtävä ole niin helppo kuin luulisi. Taistelun tuntua lisäävät lautalle hyppivät Mariot yms. sekä vastustajien heittämät
”panokset”. Voisi sanoa, että lähemmäs sotaa ei rauhan aikana
pääse! Vesi on pirun kylmää, mutta sen tajuaa kunnolla vasta
adrenaliinin hiivuttua kisailun rauhoittuessa.
Ensi syksyn Badekarpadlingenin ideana on jotain aivan uutta
ja hullua. Kuten norjalainen tässä tilanteessa sanoisi: “Det er
for vildt!”. Johtuen viime syksyn ja sitä edellisen niin sanotuista “henkeäsalpaavista hetkistä” on ehkä kaikille parempi, että
norjalaiset miettivät uusiksi tämän raivoisan meritaistelukonseptinsa.
Kilpailun ohessa on muutakin ohjelmaa. Paitsi, että tapahtuma
huipentuu hienoon illallisjuhlaan varsinaisen kilpailun jälkeen,
mahtuu mukaan myös esimerkiksi jokaisen joukkueen tekemät
speksit sekä yhteistä hauskanpitoa norjalaisten tovereidemme kera. Viikonlopun aikana norjalaiset isäntämme esittelevät
myös kuinka paikalliset opiskelijat viettävät iltaa. Tämänkin
vuoden reissu tulee olemaan ikimuistoinen, eikä kukaan mukaan lähtijä tule katumaan osallistumistaan. Päinvastoin, useat
pyrkivät mukaan heti seuraavanakin vuonna.

KORKEAKOULUMME KILLAT
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun kuuluu toki muitakin kuin kone- ja rakennustekniikan opiskelijoita. Seuraavaksi hieman vertaillaan koulumme kiltoja, sillä näiden kavereiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä kuluvan vuoden aikana. Malleina toimivat kiltojen fuksikapteenit.

IK - RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

MK - MAANMITTARIKILTA

Linja nyt: Energia- ja ympäristötekniikka
Ennen: Rakennustekniikka sekä ympäristötekniikka
Sisäänotto: 95 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1913
Haalarit: Siniset

Linja nyt: Rakennettu ympäristö
Ennen: Kiinteistötalous sekä geomatiikka
Sisäänotto: 45 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1901
Haalarit: Mustat, joissa punainen tai vihreä hiha

KIK - KONEINSINÖÖRIKILTA
Linja nyt: Kone- ja rakennustekniikka
Ennen: Konetekniikka sekä energia- ja LVI-tekniikka
Sisäänotto: 150 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1915
Haalarit: Vaaleanpunaiset aka pinkit

AYY-KILTAKUMMIN TERVEHDYS
Hei!
Saatan olla ensimmäinen kosketuksesi siihen tosiseikkaan, että Aalto-yliopistossa voi opiskella kaikenlaista. Olen koneinsinöörikillan jäsen, muotoilun
opiskelija, ja mikä parasta – KiK:n kiltakummi!

Terkuin
Laura Euro

Kummina tehtävänäni on olla killan ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, eli AYY:n, välinen yhteyshenkilö – se henkilö ylioppilaskunnassa, johon kiltalaiset
voivat olla yhteydessä missä tahansa kiltaa, opiskelua tai ylioppilaskuntaa koskevassa asiassa. Minua
myös kiinnostaa mitä juuri sinulle kuuluu! Jos en
satu olemaan kiltahuoneella käymässä, istun luultavasti toimistollamme Otaniemen ostarilla, tule sinne käymään ja juttelemaan!
Kiltakummina toimimisessa on hauskaa se, että
itse opin paljon teistä kone- ja rakennustekniikan
opiskelijoista ja voin myös kertoa kaikenlaista jännää meistä taidealan opiskelijoista Aallossa. Aalto
on vielä monelle uusi juttu, ja muutoksia tapahtuu
koko ajan. Sen tulet varmasti itsekin huomaamaan!
On jännää, kun Otaniemen alueelle tulee lisää eri
alojen opiskelijoita. Haluankin rohkaista osallistumaan ylioppilaskunnan piirissä toimivien jaostojen
ja yhdistysten toimintaan ja sitä kautta tapaamaan
uusia ystäviä yli opiskelurajojen. Kannattaa siis pitää
silmät ja sydän auki. ;)

JAPANIIN?
HONG KONGIIN?
VIETNAMIIN?
MUSIIKKITALOON?
TANSKAAN?
TAMPEREELLE?
KVARTETTIKEIKALLE?
BULGARIAAN?
ETELÄ-KOREAAN?
ENGLANTIIN?
SINFONIA LAHTI?
TUNISIAAN?
NAIMISIIN?
ARGENTIINAAN?

KUOROON?
DOMINANTEEN!
DOMINANTE, TUO MAINIO
TEEKKARIHENKINEN SEKAKUORO,
ON VIIMEISEN KYMMENEN
VUODEN AIKANA MUUN MUASSA
LAULANUT MAAILMAN YMPÄRI
A CAPPELLANA JA ORKESTEREIDEN
SÄESTÄMÄNÄ, EIKÄ TAHTI HIDASTU.
LAULATTAAKO JO?
KOELAULUT
TI 10.9. & 17.9.
KLO 16-20
DOMINANTE.FI

Kannustamme kansainvälisiä opiskelijoita osallistumaan toiminnan järjestämiseen. On tärkeää, että opiskelijoiden oma ääni kuuluu kaikkialla, missä heitä
koskevia päätöksiä tehdään.AYY:n jäseniksi liittyneet kansainväliset opiskelijat
voivat äänestää ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa, asettua itse ehdolle ja
tulla valituiksi sekä hakea opiskelijaedustajiksi yliopiston hallintoon.

TERVEHDYS AALTO-YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNASTA, SINUN AYY:STÄSI!
MIKÄ IHMEEN AYY?

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston opiskelijana sinun ylioppilaskuntasi. AYY tuo yhteen noin 15 000 taiteen,
suunnittelun, talouden ja tekniikan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa ja tuottaa
jäsenilleen palveluita ja mahdollisuuksia lähtien lukuvuosikalenterista ja opiskelija-asumisesta päätyen huikeisiin vapaaehtoispesteihin.
Teemme työtä hyvinvointisi edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.
Lisätietoja AYY:n palveluista, toiminnasta ja toimijoista löytyy osoitteesta ayy.fi. Esimerkiksi AYY:n jäsenten on mahdollista vuokrata erilaisia tiloja, kuten sauna- tai kokoustiloja, ja pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan. Katso lisää ayy.fi/tilojen-vuokraaminen

Mistä tietoa?
1. Facebook: Kansainväliset yhdistykset tiedottavat englanninkielisistä ja kvhenkisistä tapahtumistaan kootusti sivulla facebook.com/internationalAYY.
2. AYY.fi: Lisätietoa kansainvälisestä yhdistystoiminnasta on mm. sivulla ayy.fi/
international/.

KANSAINVÄLISYYS
Aallossa opiskelee suomalaisten lisäksi kasvava joukko kansainvälisiä
opiskelijoita, jotka tuovat yliopistoyhteisöön väriä ja monimuotoisuutta. Suomalaiset opiskelijat tarvitsevat
elämässään ja kansainvälistyvillä työmarkkinoilla kulttuurien tuntemusta
ja kielitaitoa, jota he voivat kehittää
Aallon kirjavassa opiskelijayhteisössä. Kansainvälinen kokemus on arvostettua, joten sen hankkimiseen
kannattaa panostaa. Aalto on mukana monessa kansainvälisessä vaihtoohjelmassa, jotka avaavat sinulle ovia
kaikkialle maailmaan. Monet kansainväliset verkostot tarjoavat myös
työharjoittelumahdollisuuksia ulkomailla.
Voit panostaa myös kotikansainvälistymiseen. Ylioppilaskunnassa toimii
monia vapaaehtoisryhmiä, joissa pääsee tutustumaan monista eri maista
tuleviin opiskelijoihin ja tekemään
kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi voit
lähteä kv-tutoriksi kansainvälisille
tutkinto-opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille, lähteä mukaan yhdistyksesi
kv-työtä tekevään porukkaan tai vain
hakeutua kv-henkisiin tapahtumiin ja
hengailla vaikka oman ainejärjestösi
ulkkareiden kanssa.

AYY Lukuina
15 000 jäsentä
200 Yhdistystä
1 + 3 keskustoimisto + palvelupisteet
100M€ omaisuus
14M€ vuotuinen budjetti
60 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia
AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa
muun muassa opiskelijakorttiasiasi!
Palvelupisteiden aukioloajat, sijainnit
ja puhelinnumerot löydät osoitteesta
ayy.fi/palvelupisteet.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opiskelija-alennuksen
(-45-55 %) saavat ne opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. Opiskelijan
alennuslippu myönnetään myös seutulippualueella tilapäisesti
asuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy sivulta www.hsl.fi seuraamalla polkua: liput
ja hinnat -> alennusryhmät -> opiskelijat
Matkustaminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä:
1. Katso aikataulut osoitteesta reittiopas.fi
2. Mene pysäkille ajoissa
3. Pysäytä haluamasi bussi vinkkaamalla kuskille SELKEÄSTI, että haluat nousta
kyytiin. Hyvä vinkki on pitää kättä pystyssä, kunnes kuljettaja laittaa vilkun päälle.
4. Hyppää kyytiin ja leimaa lippusi
Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien välillä:
Kampista Otaniemeen pääsee nopeasti Länsiväylää kulkevilla linjoilla 102 ja 103.
Rautatieaseman vierestä Elielin aukiolta lähtevät linjat 194 ja 195 kiertävät Kuusisaaren kautta. Lisäksi seutuliikenteessä kulkevat linjat 505, 506, 510, 512 ja 550.
Tiedelinja 506 yhdistää tiedeyhteisöt:Viikki, Arabianranta, Kumpula, Pasila, Meilahti,
Otaniemi ja Pohjois-Tapiola ovat saman reitin varrella. Espoon sisäisessä liikenteessä Otaniemeen kulkevat linjat 2, 4, 10, 15 ja 52. Kampin ja Arabian väliä voi
kulkea joko Rautatieaseman edestä raitiovaunulinjalla 6, tai busseilla 71 ja 74.
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten liikennelaitosten aikataulukirjoista
tai nettisivuilta www.hsl.fi. Kannattaa katsoa Internetissä toimiva HSL:n helppokäyttöinen Reittiopas osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti ajankohtaiset joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.
Opiskelijana kaukoliikenteessä:
- VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista on 50 %. Lisätietoa: www.vr.fi.
- Myös Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % vähintään 80 kilometrin pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.
- Sekä junissa että busseissa opiskelija-alennuksen saamiseksi tarvitaan voimassa oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta
alennukseen!
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö (YTHS). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä
yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden alueilla.Voit
aina varata ajan YTHS:ltä, kun koet siihen olevan tarvetta.AYY:n
jäsenmaksu sisältää YTHS:n vakuutusluonteisen perusmaksun.
Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivystystä.
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön osallistua
YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden terveydentilan
kartoitukseen ja on erityisen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jälkeen saat tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle ja/tai
hammashoitoon.

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahansa toimipisteen
palveluja, myös muilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: yths.fi & ayy.fi/hyvinvointi-ja-terveys
Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden tukikeskus Nyyti
ja Aallon oppilaitospastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi > palvelut > Aalto-papit
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden tai Aallon opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aalto.fi).

ASUMINEN

OPINTOTUKI

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille AYY:llä ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä myös muiden
reittien kautta.

Opintotuki on tarveharkintainen ja vastikkeellinen* sosiaalietuus, joka koostuu kolmesta osasta:
1. Opintoraha 298 €/kk (yksin asuva yli 20-vuotias)
2. Asumislisä 80 % vuokrasta, maksimissaan kuitenkin 201,60
€/kk
3. Opintolaina 300 €/kk

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus opiskelupaikasta on
saapunut. Jotta saa ns. fuksipisteen asuntojonoihin, pitää ensimmäisen vuoden opiskelijan hakea asuntoa joko heinäkuun
tai joulukuun aikana, riippuen siitä, aloittavatko he opintonsa
syksyllä vai keväällä.
Asunnon hakeminen AYY:ltä:
1. Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: ayy.fi/asuminen
2. Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: ayy.fi /hakuinfo/
3. Hae AYY:n asuntoa Campus-järjestelmän kautta: www.campus.ayy.fi/
Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410
Asuntotoimisto on avoinna arkisin klo 12.00-16.00 ja joka
kuukauden ensimmäinen arkipäivä klo 9.00-16.00.
Puhelinaika: Arkisin klo 09.00-11.00. Toimiston aukioloaikoina
puhelimeen vastataan mahdollisuuksien mukaan.
Postiosoite: Asuntotoimisto/AYY, PL69, 02150 Espoo

Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakeskukset Helsingin yliopiston
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa, Otaniemessä,
Töölössä sekä Viikissä. UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.
Lisätietoa: www.unisport.fi.
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Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseudulla:
- Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: Pääkaupunkiseudun
suurin opiskelija-asumisen järjestäjä. www.hoas.fi
- Lyyra: Lyyralta löytyy myös asuntoihin liittyviä palveluita:
www.lyyra.fi/asunnot

*tarve = tulot < 660 euroa tuellista ja <1970 euroa tuetonta
kuukautta kohden
vastike = 5 opintopistettä/tukikuukausi.
Alemman korkeakoulututkinnon suorittamista varten opiskelijalle myönnetään 37 tukikuukautta. Kun opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatintutkinnon),
hänelle myönnetään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten 28 tukikuukautta.
Pidä huoli tuestasi:
- Seuraa tulojasi. Jos ansaitset esim. kesätöistä enemmän kuin
opintotuen tulorajat antavat myöden, palauta tukikuukausia
ajoissa (ohjeet kela.fi/opintotuki).
- Älä sairasta äläkä lomaile opintotukikuukausillasi. Käytettyjä
tukikuukausia et saa takaisin, vaikka opintoja olisikin vielä jäljellä.
- Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston opintotukipalveluista: opintotuki@aalto.fi, ks. myös Into.aalto.fi > Palvelut >
Opintotuki

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

1.
2.

3.

4.

Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi illaksi
treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa vierähtää
aikaa iltaan saakka.
Ensimmäinen päivä maanantaina 2.9.2013 alkaa Insinööritieteiden korkeakoulun tervetulotilaisuudella ja johdatuksella opiskeluun päärakennuksen M-salissa kello 9. M-saliin pääsee kulkemalla joitain kymmeniä metrejä
pääovien ohi kohti Teekkarikylää. Paikalla on myös monta sataa muuta fuksia ja sali
voi olla melko täynnä - ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet myös minut, fuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut minuun vielä Varaslähdössä viikkoa
aiemmin.
Vastaanottotilaisuuden jälken kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat yhteen, ja siirrymme tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä
Koneinsinöörikilta sekä päälinjan henkilökunta toivottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat
ISOhenkilönne (kts. sivu 6).Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjenne johdolla toisiinne
ja Otaniemeen tutustuen.
Kuten sanottu, päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat koetuksella. ISOt esittelevät sinulle varmasti jonkin Otaniemen loistavista opiskelijaravintoloista. Opiskelijahintaiseen lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti ei välttämättä
ehdi valmistua ensimmäiseksi päiväksi, joten todistuksena opiskelijastatuksestanne toimii AYY:n jäsenmaksukuitti. Pidä sitä mukanasi, kunnes saat
ihka oman opiskelijakorttisi.

5.

Kello 14 alkaa Dipolissa tapahtuma Teekkarielämää, johon siirrytte fuksiryhmittäin ISOjenne johdolla. Teekkarielämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti,
nauttia showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Tilaisuuden jälkeen pääsette jatkamaan Otaniemeen tutustumista ISOjenne johdattamina.

6.

Kun Otaniemi on otettu haltuun, on vuorossa grillailua ja illanviettoa Konelafkan takapihalla. Kiltahuoneella toimii koko illan help desk, jos jotain selvitettävää tai
kysyttävää esimerkiksi joukkoliikenteestä ilmenee. Lisäksi opinto- ja opiskelijapalveluiden OOP-palvelupiste on auki kello 17:sta saakka. Illan pimetessä siirrymme
saunomaan Rantasaunalle, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan.

ENSIMMÄINEN VIIKKO
Ensimmäinen viikko on tehokuuri korkeakouluopiskeluun ja teekkarikulttuuriin tutustumiseen. Ole siis rohkeasti
mukana niin opintoinfoissa kuin killan ja ylioppilaskunnankin järjestämissä tapahtumissakin. ISOt ovat oppainanne
ensimmäisellä viikolla ja sen jälkeenkin. He ovat kapteenin kanssa valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne.
Kapteeniin saa toki ottaa yhteyttä jo ennen ensimmäistä päivää, jos herää mitään kysymyksiä.
Jotta saisitte torstaina vetää ensimmäistä kertaa hohtavan pinkin haalarin päällenne haalarigaalassa, käykää vaikka
ISOhenkilöidenne johdolla sovittamassa ja maksamassa haalarit killan toimistossa maanantain tai tiistain aikana.

Maanantai 2.9
9 - 11 Korkeakoulun tervetulotilaisuus @
M-sali, Päärakennus (Kanditalo)
11.30 Professorien sekä Koneinsinöörikillan
tervetulotilaisuus ja jako fuksiryhmiin
@ Konetalo, sali K213
12.30 Otaniemen kiertelyä ISOjen kanssa
14 - 16 Teekkarielämää @ Dipoli
16 - 19 Grillailua @ Konetalon takapiha
19 Saunomista ja hengailua @ Rantasauna

Tiistai 3.9
10 - 12 Johdatus tietojärjestelmiin @ M-sali
12 - 16 ISOjen kanssa syömään ja hengailua
16 Aalto-party

Keskiviikko 4.9
10 - 12 Johdatus opiskeluun @ M-sali
13 - 15 Johdatus opiskeluun @ M-sali
15 - 17 Korkeakoulun vastaanottotilaisuus

Torstai 5.9
12 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 18
18 -

Johdatus opiskeluun
Kirjaston luento @ M-sali
Kirjastorasti @ Kirjasto, Otakaari 9
Haalarigaala @ Konetalo, sali K213
Otasuunnistus @ Amfi

Perjantai 6.9
15 17 20 -

KIK - SIK -köydenveto ja Fuksifutis
@ Alvarin aukio
Köydenjatke @ Rantasuna
Kaukkarit-bileet @ Smökki

SALAMIA TAIVAALTA
Jappadaida! Me olemme Mikko ja Joni, Otaniemen paras kipparipari Otaniemen parhaasta ja puhtaimmasta killasta eli Sähköinsinöörikillasta! Meidät tunnistaa erityisesti puhtaanvalkoisista haalareistamme sekä äärettömästä potentiaalistamme.
Harmillisesti kouluun hakiessasi joko klikkasit väärää ruksia tai
avaruudessa meni bitit sekaisin ja päädyitkin fuksiksi Koneinsinöörikiltaan. Tämä ei haittaa, sillä olet milloin vain tervetullut
kiltahuoneellemme Otakaari 5:een. Lisäksi valkaisuaineella saa
ihmeitä aikaan vaaleanpunaisten haalareiden kanssa.
SIKillä ja KIKillä on ikiaikainen viha-rakkaussuhde, jonka juuret
ovat jo 1900-luvun alkupuolella. Läpi kiltojen historian välillämme on ollut jännitettä, pientä jäynäilyä ja sitäkin suurempaa
kisailua. Kisailun makuun päästäänkin jo ensimmäisellä viikolla
kun otamme yhteen köydenvedon merkeissä. Silloin nähdään
kuinka hyvin kone on rasvattu, kun vaaleanpunainen joukko
liukuu pitkin nurmea. Kaikesta huolimatta olemme erittäin hyvissä väleissä keskenämme ja hauskanpito tulee jatkumaan SIKKIK -sitseillä sekä monessa muussa tilanteessa läpi vuoden.

Mikäli et vielä ole liittynyt SIKin jäseneksi, tässä on muutama
erittäin hyvä syy liittyä (ja samalla erota KIK:sta):
- Mies, joka pukeutuu vaaleanpunaiseen, ei ole uskottava.
- KIK on oikeasti hernelajike, ei kilta.
- Salamista saa paljon enemmän nautintoa kuin rattaista ja
muttereista.
- Höyrykoneet on NIIN 1800-lukua.
Hauskaa kesää - ota rennosti, mutta älä kuitenkaan virtsaa sähköpaimeneen! Pian nähdään!
Terveisin
Mikko Leino ja Joni Kurvinen
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit
PS. Sähköinsinöörikillan jäsenksi voi liittyä täyttämällä lomakkeen osoitteessa http://sik.ayy.fi/fi/topics/101/Jäseneksi
sekä maksamalla jäsenmaksun:
*Summa: 8€
*Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
*BIC: NDEAFIHH
*Viite: 13

CHECKLIST
KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJEN ALKUA:
- Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi
- Olen maksanut AYY:n ja Koneinsinöörikillan jäsenmaksun
- Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä ja HOAS:lta (kts. sivu 35). Hätämajoitusta
järjestetään ensimmäisillä viikoilla sitä tarvitseville
- Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja asumislisähakemuksen
- Olen hakenut opiskelijakorttia osoitteessa www.lyyra.fi
- Olen varannut päivän 24.8 kalenterista vapaaksi Varaslähtöä varten
- Olen liittynyt facebookissa KIK-fuksit 2013 -ryhmään
- Olen printannut AYY:n jäsenmaksukuitin ja ottanut sen mukaan koululle
- Olen tarkistanut, että Aalto-sähköpostini toimii: mail.aalto.fi
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Olet tervetullut
Koneinsinöörikillan fuksien 2013
Varaslähtöön
lauantaina 24.8 Espoon Otaniemeen. Saavu kello 17 Teekkarikylän Rantasaunalle Jämeräntaival 7:n taakse merenrannalle. Illalla
pääsemme mm. kisailemaan Sähköinsinöörikillan fukseja vastaan Alvarin aukiolla. Ota
mukaan säänmukaiset ulkoiluvaatteet, saunakamppeet sekä hieman
rahaa mahan täyttämiseen. Jos saavut vähän kauempaa, niin älä
huoli, sillä hankimme sinulle tavalla tai toisella yösijan!

