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FUKSIKAPTEENIEN TERVEHDYS

Aivan mielettömän suuret on-
nittelut opiskelupaikasta ja ter-
vetuloa Suomen suurimpaan ja 
kauneimpaan kiltaan, Konein-
sinöörikiltaan! Mitä ilmeisimmin 
Sinut on hyväksytty opiskele-
maan kone- ja rakennustek-
niikkaa Aalto-yliopiston insi-
nööritieteiden korkeakouluun, 
tuttavallisemmin ENGiin. Tämä 
opas on juuri Sinua varten tehty, 
ja se sisältää kaiken, mitä Sinun 
tulee ennen Otaniemeen saapu-
mista tietää. Kaikkea ei tarvitse, 
eikä pidäkään, heti sisäistää, 
mutta muistathan ainakin tarkis-
taa takakannesta löytyvän che-
cklistin asiat kuntoon, jotta ensi 
askeleesi teekkariuden polulla 
olisivat mahdollisimman vaivat-
tomat!

Me olemme Paavo ja Tuukka, 
Sinun ikiomat Fuksikapteeni-
si. Meidän tehtävänämme on 
varmistaa, että fuksivuodestasi 
muodostuu ikimuistoinen, ja että 
saat painaa ikioman teekkarilak-
kisi ensi kertaa päähän mahdol-
lisena Wappuna 2017. Olemme 
myös suora linkkisi kiltaan, kor-
keakouluun ja ylioppilaskuntaan, 
mikä tarkoittaa sitä, että voit ky-
syä meiltä ihan mitä vain ja ihan 
milloin vain! Olemme täällä juuri 
Sinua varten!

Ensimmäisenä päivänä Sinua ja 
fuksitovereitasi on meidän lisäk-
semme vastassa joukko innok-
kaita ISOhenkilöitä, jotka tulevat 

esittelemään Sinulle ja fuksi-
ryhmällesi tarkemmin elämistä 
Otaniemessä niin akateemi-
sesta, kuin teekkarinkin näkö-
kulmasta. Me ja ISOt olemme 
paikan päällä varmistamassa, 
että hauskuuden ja opintopis-
teiden lisäksi Sinusta kasvaa 
tupsulakin arvoinen teekkari! 
Ensimmäinen opiskeluvuotesi 
tulee olemaan ikimuistoinen, 
ja koko sydämestämme suo-
sittelemme, että lähdet roh-
keasti ja ennakkoluulottomasti 
toimintaan mukaan!

Ensikosketuksen uuden elä-
mäsi parhaaseen aikaan saat 
saapumalla Otaniemen Ran-
tasaunalle Koneinsinöörikil-
lan Varaslähtöön lauantaina 
20.8. Siellä tapaat ensi kertaa 
meidät, Fuksikapteenisi, ISO-
henkilöt ja tietenkin muut fuk-
sitoverisi, tulevat parhaat ystä-
väsi. Muista kuitenkin nauttia 
kesästä, vaikka syksyn odotus 
oppaan molemmin puolin on 
varmasti ylimmillään. Näh-
dään Varaslähdössä!

Fuksikapteenisi,

Paavo Pietikäinen
paavo.pietikainen@aalto.fi
040 415 8675

Tuukka Virkki
tuukka.virkki@aalto.fi
040 415 0244
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naan Helsingissäkin. Otaniemen ulkopuolella 
teekkarit tunnetaan parhaiten äänekkäistä tem-
pauksistaan, jäynistään, wappulehdistään sekä 
teekkarilauluistaan. Teekkarilakki, tuo tekniikan 
ylioppilaiden ylin ja arvokkain tunnus, on ollut 
käytössämme jo yli 120 vuotta. Teekkarit ovat 
tunnettuja pitkien perinteiden vaalimisesta jää-
mättä koskaan niihin jumiin. Teekkarikulttuuri 
onkin kaikkea sitä hassua tai hullua, mitä kulloi-
setkin teekkarit sattuvat keksimään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea oman 
fuksikapteenisi tehtävänä on auttaa sinua opis-
kelijaelämän aloittamisessa sekä opastaa sinut 
fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua, mi-
käli sellaisen teille päätän järjestää. Fuksivuo-
tesi aikana pääset keräämään fuksipisteitä, joi-
den avulla voit osoittaa ansainneesi tupsulakin 
mahdollisena Wappuna. Fuksipisteet ovat mitä 
mainioin tekosyy tutustua teekkarikulttuuriin ja 
sen perinteisiin, hauskanpitoa unohtamatta! 

Rohkaisen sinua heittäytymään täysillä mukaan 
toimintaan. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenki-
löihin sekä fuksitovereihisi. Yhdessä tekeminen 
ja kokeminen sekä ne uudet ystävät, joihin opis-
keluaikanasi tutustut, ovat opintojesi lisäksi tär-
kein asia, mitä yliopistoelämä voi sinulle tarjota. 
Kannustan sinua tekemään yhdessä fuksitove-
reittesi kanssa fuksivuodestanne teidän näköi-
senne ja pitämään ennen kaikkea hauskaa.

On suuri kunnia päästä seuraamaan sinun ja 
tovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule roh-
keasti juttelemaan milloin vain. Näillä sanoilla 
haluan toivottaa sinulle aivan loistavaa fuksi-
vuotta!

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. 
Ensimmäisenä haluaisin onnitella sinua uudes-
ta opiskelupaikastasi ja toivottaa sinut tervetul-
leeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. Olet 
tehnyt loistavan valinnan tulla opiskelemaan 
Aalto-yliopistoon!

Minä olen fuksimajuri Turkka Helin ja tehtävä-
näni yhdessä fuksikapteeneiden ja ISOhenki-
löiden kanssa on tehdä sinun fuksivuodestasi 
unohtumaton. Toimin ylioppilaskunnassamme 
AYY:ssä ja johdan kaikkien yhdistysten fuksi-
kapteeneista koostuvaa fuksitoimikuntaa eli 
tuttavallisemmin FTMK:ta (kts. s.37).

Olet aloittamassa uutta vaihetta elämässäsi. 
Yliopisto on ympäristönä hyvin erilainen kuin 
vaikkapa lukio ja se mahdollistaakin aivan uu-
denlaisia kokemuksia. Akateeminen vapaus 
tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia opin-
tojen saralla, mutta vastapainona se tuo aka-
teemisen vastuun. Voit suunnitella opintosi ja 
opiskelutahtisi hyvin vapaasti, mutta sinulla on 
myös vastuu opintojesi etenemisestä. Monialai-
nen yliopisto mahdollistaa opintojen lisäksi en-
nennäkemättömän laajan opiskelijatoiminnan. 
Otaniemessä opiskelee teekkareiden lisäksi 
myös kauppatieteen ylioppilaita, mikä luo niin 
opiskelun kuin opiskelijatoiminnan saralla täy-
sin uusia mahdollisuuksia.

Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa si-
sään, on monella tapaa ainutlaatuinen ympäris-
tö tehdä ja kokea. Teekkaritoiminta tunnetaan 
erityisesti ennakkoluulottomasta tekemisen 
meiningistä. Tämä näkyykin valtavana määrä-
nä erilaisia tempauksia ja projekteja. Otaniemi 
on mitä mainioin paikka harrastaa ja kokeilla 
kaikkea uutta ja ihmeellistä. Opiskelujen vasta-
painoksi Otaniemestä löytyykin jokaiselle var-
masti juuri se oma juttu, jota tehdä vapaa-ajal-
laan.

Teekkarit ovat kautta pitkän historiansa näky-
neet ja kuuluneet niin Otaniemessä kuin aika-

Turkka Helin
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Grattis till din studieplats och välkommen till 
Aalto universitetet! Du skulle inte ha kunnat väl-
ja bättre, framför dig har du nämligen det fan-
tastiska phuxåret. 

Jag heter Annika Lehto och är Phuxivator på 
TF (Teknologföreningen), den svenskspråkiga 
nationen vid Aalto universitetet. Min viktigaste 
uppgift är att ta hand om TF’s phuxar, det vill 
säga dig. Som hjälp har jag samlat ett fantas-
tiskt gäng storasyskon som kommer att hjälpa 
dig, och även en egen megataggad kommitté: 
PhuxK (Phuxkommittéen). 

Det kommer att ordnas en massa program för 
er. Jag rekommenderar att modigt vara med 
på allt genast från början. Då lär du känna de 
andra phuxarna och även äldre studerande. 
Dessutom ska du samla phuxpoäng. De som 
får tillräckligt med phuxpoäng kan nämligen få 
teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!

Den här phuxblaskan innehåller mycket infor-
mation och det är omöjligt att komma ihåg all-
ting. Kolla särskilt på to-do listan och ta med 
denna första dagen du kommer till Aalto. Kom 
ihåg att du kan kontakta mig när som helst om 
du har frågor gällande Otnäs, Aalto, TF, bostä-
der, studier, studiestöd, fester eller vad du än 
funderar på. Jag svarar garanterat!
Trevlig fortsättning på sommaren! Vi ses snart!

Kram!

Annika Lehto
Phuxivator
+358 400 492018
phuxivator@teknolog.fi
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ISOJA UUTISIA!
Heippa!

Ensi syksy ja koko vuosi tulee olemaan elämäsi tähän astista parasta aikaa. Aloitat opiskelut Aalto-yliopistos-
sa ja pääset tutustumaan opiskelijaelämään, teekkarikulttuuriin ja moneen muuhun uuteen ja jännään asiaan. 
Ensimmäisten viikkojen aikana tulet saamaan paljon uutta informaatiota ja on varmasti vaikea muistaa kaikkea 
oppimaasi heti. Mielessäsi pyörii kasoittain kysymyksiä, mutta voit rauhoitella itseäsi, sillä tämän takia juuri Sinua 
varten ovat Koneinsinöörikillan ISOt!

Mitkä ihmeen ISOt? Tutumpi sana on varmasti tuutori, mutta ISOt ovat paljon enemmän kuin tuutorit. ISOt aut-
tavat sinua sekä akateemisissä haasteissa, että missä tahansa normaalin elämän isommissa tai pienimmissä 
tilanteissa. Et ole varma kuinka ilmottautua kurssille tai mistä löytyykään luokkahuone Y324. Mistä saatkaan 
opiskelijakortin tai edes ruokaa, vaikkei opiskelijakorttia olisikaan. Entäs bussikortti, haluaisit ehkä matkustaa 
välillä Otaniemen ulkopuolellekin. Näissä kaikissa ongelmissa sinua ovat auttamassa omat ISOhenkilösi.

Uudet opiskelijat, fuksit, jaetaan pienryhmiin, joita opastamassa ovat mahtavat ISOhenkilöt. ISOt ovat teekka-
rielämäsi alun tuki ja turva. He auttavat sinua pienissäkin ongelmissa ja perehdyttävät sinut sekä opiskelumaa-
ilmaan että teekkarikulttuurin saloihin. Lähde siis ennakkoluulottomasti ja rohkeasti ISOjesi mukaan ja nauti 
ainutlaatuisesta fuksivuodestasi!

Syksyllä nähdään!

Emma Mäkinen
ISOvastaava

Minä olen se Emma!



OPINNOT
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OPINTOJEN RAKENNE
Opiskellessasi Aalto-yliopistossa insinööritietei-
den kandidaattiohjelmassa, tarkemmin kone- ja 
rakennustekniikan pääaineessa, tutkintosi ra-
kenne on kaksiosainen. Suoritat ensin teknii-
kan kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen jatkat 
diplomi-insinöörin tutkinnon parissa. Tutkinnot 
jakautuvat oikealla olevan kuvan mukaisesti eri 
osiin. Kuvassa on myös kerrottu eri kokonai-
suuksien laajuudet opintopisteinä. Nimistäkin 
voit huomata, että sivuaineen ja vapaavalinnai-
set opinnot saat itse päättää. Näiden kurssien 
avulla voit esimerkiksi tukea pääaineesi opin-
toja. Jos haluat pyrkiä vaihtamaan pääaineesi 
kokonaan toiselle alalle maisterivaiheessa, voit 
myös käyttää näitä opintoja sen alan kurssien 
lukemiseen.

Vuodessa suositeltu opintopistemäärä on 60 
opintopistettä, joka vastaa noin 1600 tuntia 
työtä. Sillä tahdilla tekniikan kandidaatin tut-
kinnosta suoriutuu siis kolmessa vuodessa ja 
valmiiksi diplomi-insinööriksi viidessä vuodes-
sa. Ei kannata huolestua, jos tutkintorakenne 
tuntuu sekavalta ja kurssien valitseminen jän-
nittää, mallilukujärjestysten ja opintotuutoroin-
nin avulla opiskelun aloittaminen on helppoa ja 
itselle huolehdittavaksi jää vain kurssien läpäi-
seminen.

Perusopinnot ovat kaikille insinööritieteiden 
korkeakoulun opiskelijoille yhteisiä. Niillä pää-
set tutustumaan siis myös energia- ja ympä-
ristötekniikan ja rakennetun ympäristön opis-
kelijoihin. Perusopinnot sijoittuvat pääasiassa 
ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Perusopin-
tojen sisältäessä yleishyödyllisiä kursseja, 
pääaineen opinnot johdattelevat oman alan 
ammattiosaamiseen. Kandivaiheen pääaineo-
pinnoissa opetetaan perusteet, joita tarvitaan 
muun muassa koneiden ja rakennusten suun-
nittelussa ja laskennallisessa tarkastelussa 
maisterivaiheen opinnoissa.

Kandidaattivaihe (180 op)

 Perusopinnot 70 op

Pääaine 50 op

Vapaavalintaiset 25 op

Sivuaine 25 op

Maisterivaihe (120 op)

 Pääaineopinnot 60 op

Vapaavalintaiset 30 op Diplomityö 30 op

Kanditaatintyö 10 op
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OPPIMISPALVELUT
Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet 
eri tahot kuten akateemiset ohjaajat, opinto-
tuutorit/ISOhenkilöt, opintoneuvojat ja oppi-
mispalvelujen henkilökunta. Kurssikohtaista 
neuvontaa antavat kyseisen kurssin opetta-
jat. Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aallon 
tasolla. Lisäksi järjestetään erilaisia opintoi-
hin liittyviä informaatiotilaisuuksia.

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fimas-
tereng/Opintojen+ohjaus+ja+neuvonta

Oppimispalvelut
Pääaineen opintoasioita hoitavat koordi-
naattorit ja opintosihteerit. Kansainvälisten 
asioiden suunnittelijoihin voi olla yhteydessä 
vaihto-opintoihin liittyen.  Korkeakoulun opis-
kelijapalvelupisteestä voit käydä hakemassa 
esim. virallisen opintosuoritusotteen tai läs-
näolotodistuksen.

Yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/
fimastereng/Yhteystiedot

Akateeminen ohjaus
Uudet opiskelijat jaetaan fuksiryhmiin, joille 
nimetään ISOhenkilöt ja korkeakoulun henki-
lökuntaan kuuluva akateeminen ohjaaja. ISO-
henkilöt ovat opiskelijan tukena ensimmäisen 
opiskeluvuoden ja akateeminen ohjaaja kan-
didaatin tutkintoon asti, minkä jälkeen aka-
teemisena ohjaajana toimii oman pääaineen 
professori. Akateemisen ohjauksen ja opinto-
tuutoroinnin tavoitteena on tukea opiskelijaa 
opinnoissa ja edesauttaa opiskelijaa suoritta-
maan tutkintonsa tavoiteajassa. 

Lisätietoa: advisors-eng@aalto.fi

Opintoneuvojien palvelupiste
Yhteystiedot:
Huone K103, Otakaari 4
email: advisors-eng@aalto.fi
puh. 050 406 4409
https://www.facebook.com/opintoneuvola

Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanot-
toaikoina, jotka päivitetään Into-sivulle
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opin-
toneuvojat

Palvelupisteessä
• saat opintoneuvontaa
• saat virallisia opiskelutodistuksia   
 (epävirallisia voit tulostaa
 WebOodista)
• voit noutaa valmiita tutkintotodistuksia  
 ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuk 
 siin

Starting Point
Virallisia läsnäolotodistuksia ja opintosuori-
tusotteita saat myös Aalto-yliopiston yhtei-
sestä Starting Pointista osoitteesta Otakaari 
1, huone Y199. Avoinna ma–pe klo 10–12. 
Puhelin: 029 442 9280.

Opiskelijapalvelupisteessä voit hoitaa mm. 
seuraavia asioita:
•     Opiskelu- ja läsnäolotodistukset
•    Viralliset opintorekisteriotteet
•   Lukukausi-ilmoittautumiset
•     Nimen- ja osoitteenmuutokset

Lisätietoa ja tarkemmat palveluajat:
https://into.aalto.fi/display/fi/Yhteystiedot
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PÄÄAINE-ESITTELYT
Kone- ja rakennustekniikka

Uusi pääaine näki päivänvalon vuonna 2013 
kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun 
tutkintouudistuksessa konetekniikan ja rakennus-
tekniikan koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois, 
teistä ei kuitenkaan tule kone- ja rakennusteknii-
kan diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautu-
vat tarkemmin maisterivaiheessa.

Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? 2013 star-
tanneet kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrat-
tuna paljon laaja-alaisempia. Se tarjoaa opiske-
lijalle mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa 
vasta myöhemmässä opintojen vaiheessa. Kone-
tekniikan 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 tar-
joaa mahdollisuuden syventää osaamistaan ha-
luamaansa suuntaan.

Killan opintoministeri muistuttaa:

Opiskelijat voivat vaikuttaa, siis vaikuttaa hy-
vältä! Yliopisto, sen toimintatavat, säännöt 
ja kurssit eivät ole täydellisiä. Epäkohtia ja 
parannusehdotuksia voi onneksi nostaa pöy-
dälle. Sinulle helpointa vaikuttamista on vas-
tata kurssien lopussa palautekyselyihin. Jos 
et kuitenkaan itse halua suoraan vaikuttaa, 
niin ei hätää: Killan opintosektori kuuntelee 
murheesi. Opintoministerin lisäksi sektoriin 
kuuluvat kolme opintosihteeriä jotka mielel-
lään kuuntelevat opintoihin liittyviä murheita. 
Hallopedit, eli HALLinnon OPiskelija EDus-
tajat toimivat yliopiston elimissä, ja voivat 
suoraan vaikuttaa mm. koulun sääntöihin ja 
tutkintoihin. Jos ylioppilaskunta koettelee si-
nua, niin killan jäsenet AYY:n edustajistossa 
hoitavat homman.
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Maisterivaiheen pääainevaihtoehdot
Mechanical Engineering

Tässä pääainevaihtoehdossa yhdistyvät sekä ko-
neenrakennustekniikan, että sovelletun mekanii-
kan suuntautumisalat. 

Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja 
monipuolinen ala. Kestävän kehityksen periaate 
suunnittelussa ja mekaanisten tarkkuusvaati-
musten nousu yhdessä kustannustehokkuuden 
kanssa vaativat koneenrakennustekniikan huip-
puosaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan 
mikään laite ei toimi ilman mekaniikkaa, vaikkakin 
suunnittelijoilta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä 
mm. konetekniikan, elektroniikan, ohjelmisto-
jen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien kesken. 
Koneenrakennustekniikan opetus antaa valmiu-
det kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden 
tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus 
johdattaa opiskelijat teknistieteelliseen ymmär-
rykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Siihen 
sisältyy vakiintuneita matemaattis-luonnontieteel-
lisiä perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. 
Maisterivaiheen tarkempia syventymiskohteita 
koneenrakennustekniikassa ovat mekatroniikka, 
koneenrakennuksen materiaalitekniikka, tuotan-
totekniikka ja tuotekehitys.

Building Technology 

Rakennustekniikan pääaineohjelma antaa laa-
ja-alaiset tiedot yleisestä rakennetekniikasta, ra-
kennusfysiikasta, korjausrakentamisesta, raken-
nusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikasta, 
tietoyhdennetystä rakentamisesta sekä raken-
tamistaloudesta. Kotimaisella rakennusalalla on 
pulaa osaajista, joten rakennustekniikan opiske-
lijat ovat työllistyneet erinomaisesti viime aikoina. 
Opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuun-
nittelun, -tuotannon ja -teollisuuden sekä muiden 
yksityisten tai julkisten työnantajien rakennusalan 
asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomai-
sesti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuus-
laskenta, virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka 
ja elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tu-
tuksi. Opiskelussa on mahdollista syventyä sekä 
teoreettisesti haastaviin, että käytännönläheisiin 
tehtäviin. Opiskelu antaa valmiudet toimia myös 
muissa konetekniikkaan liittyvissä teknisesti vaa-
tivissa tehtävissä. Sovelletun mekaniikan puolella 
tarkempia syventymiskohteita ovat laiva- ja me-
ritekniikka, lujuusoppi, lentotekniikka ja arktisten 
olosuhteiden tekniikka.
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OPISKELU KORKEAKOULUSSA
Laskuharjoitukset
Tekniset tieteet perustuvat matemaattisiin ai-
neisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. 
Laskurutiinia harjoitellaan lähes kaikilla perus-
kursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. 
Laskuharjoituksia eli laskareita vetävät yleensä 
assistentit eli assarit, jotka ovat usein vanhem-
pia koulun opiskelijoita. Hyvä assari on kultaa-
kin kalliimpi, sillä assareiden opastuksella on 
mahdollista laajentaa ymmärrystä aihealueista, 
joita on luennoilla käsitelty. Joillain kursseilla 
laskuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkai-
semalla tehtäviä kotona, tai riittävä pistemää-
rä laskareista voi olla erikseen osasuoritukse-
na edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin 
kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assis-
tenttien tarkistettavaksi. Viime aikoina hyväksi 
todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun 
ovat laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävis-
sä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan 
avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista sel-
viytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kanssa. 
Totuushan on, että monta tyhmää päätä on pa-
rempi kuin yksi pää pulpetissa.

Akateeminen vapaus ja -vastuu
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuus-
sa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. 
Vaikka kursseilla on käytössä monenlaisia ope-
tusmenetelmiä luennoista laskuharjoituksiin, 
sinä itse päätät, millaisia oppimismenetelmiä 
käytät. Yksi yliopisto-opiskelun haasteista on-
kin, että opetus ja opiskelu on harvoin pakollis-
ta. On omatuntosi varassa, mitkä asiat opette-
let ja millä tarkkuudella. Muista kuitenkin, ettei 
kukaan ole vahtimassa miten opintosi etenevät 
– ainoastaan Kela, joka muistuttaa vähäisestä 
opintopistekertymästä tasaisin aikavälein uu-
delleenarvioiden oikeutesi opintotukeen. Tär-
kein mielessä pidettävä asia on se, että opiske-
lemme itseämme varten sekä halusta kehittyä 
ja oppia uutta.

Luennot ja professorit
Perinteinen opetustapa yliopistossa ovat luen-
not, jotka yhdessä laskuharjoitusten sekä labo-
ratorio- ja harjoitustöiden kanssa muodostavat 
kurssien rungon. Luennot ovat professoreiden 
tai muun opetushenkilökunnan pitämiä tilai-
suuksia. 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 kysymyk-
sestä!

Tentit
Tentti on sama kuin koe. Sana vain kuulostaa 
siistimmältä nuorempien korvissa, ja sitä kan-
nattaakin käyttää kun käväisee kotona pikku-
siskoa kiusaamassa. Tentissä testataan, miten 
kurssilla opetetut asiat on omaksuttu. Pidem-
millä kursseilla on usein mahdollisuus suorit-
taa kurssi lopputentin lisäksi myös välikokeilla, 
jolloin kurssin asia on jaettu pienempiin osiin. 
Vaikka kurssin siis voisi suorittaa myös lop-
putentillä, ovat välikokeet todella kannattava 
vaihtoehto. Tenttejä järjestetään kunkin perio-
din päättävällä tenttiviikolla, lauantaitentteinä ja 
erillisillä arviointijaksoilla. Aina kannattaa muis-
taa tutustua myös saman kurssin vanhoihin 
tentteihin, joita löytyy eri arkistoista!

Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta 
huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä 
sinulle tulee myös akateeminen vastuu kan-
nettavaksesi. Yliopistossa ei ole enää opettajia 
vahtimassa edistymistä ja läsnäoloa. Arvosana 
puolestaan lasketaan suoraan kerättyjen tentti- 
ja harjoituspisteiden mukaan. Yliopisto-opiske-
luun integroitumisen helpottamiseksi olemme 
kertoneet tässä tarkemmin käytännöistä kou-
lussamme.



13

O
P

IN
N

O
T

Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti murehtimatta sen enempää kursseista kuin niille ilmoit-
tautumisestakaan. 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 mallilukujär-
jestyksen, jonka mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Alussa opintojen suunnittelu on siis 
vaivatonta! Lisätietoa kursseista saa osoitteista: mycourses.aalto.fi (kurssimateriaalit ja aikataulut) 
sekä oodi.aalto.fi (kursseille ilmoittautuminen, opintojen suunnittelu ja suoristusten seuranta).

SYKSYN KURSSIT

Orientaatio yliopisto-opintoihin
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikol-
la. Sillä opitaan opiskeluun liittyviä käytännön 
asioita. Kurssi kestää koko syksyn ajan. Kurssi 
sisältää myös harjoituksia, joissa tutustutaan 
opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöym-
päristöihin.

Matriisilaskenta
Tämä on yksi neljästä pakollisesta matematii-
kan kursseista. Matriisien hallinta kuuluu dip-
lomi-insinöörin perustaitoihin. Niiden avulla voi 
ratkaista esimerkiksi yhtälöryhmiä.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
Tämä kurssi jatkaa siitä, mihin lukiomatematiik-
ka jäi. Tiedossa on paitsi kertausta, myös tar-
kempaa syventymistä tuttuihin käsitteisiin.

Ohjelmoinnin perusteet
Kurssi on ensimmäinen kahdesta pakollisesta 
tietotekniikan kurssista ja sillä päästään tutus-
tumaan koodaamisen kiehtovaan maailmaan. 
Tiedossa on mielenkiintoisia harjoituksia tieto-
koneen ääressä.

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritietei-
siin, niiden tulevaisuudennäkymiin ja histo-
riaan. Kurssin tarkoituksena on auttaa sinua 
hahmottamaan diplomi-insinöörien osaamis-
alueita ja työllistymismahdollisuuksia.

Kieliopinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieli-
opintoina yksi haastava kielikurssi ja toisen ko-
timaisen kielen kirjallinen ja suullinen koe. Läh-
tötasosta riippuen kielikokeet voi suorittaa joko 
suoraan tai omalle tasolleen sopivalla kurssilla. 
Toisen kotimaisen kielen kurssit kannattaa suo-
rittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
opintoja.

Termodynamiikka
Termodynamiikan kurssilla päästään tutustu-
maan muun muassa lämpövoimakoneisiin. 
Kurssilla esitellään paljon tärkeitä käsitteitä, 
jotka tulevat vastaan vielä monella kurssilla tä-
män jälkeenkin.
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HARJOITTELU 
Korkeakoulussamme opintoihin on mahdollista 
sisällyttää viiden opintopisteen edestä harjoitte-
lua. Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammat-
titaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön 
sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Harjoit-
telun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan 
työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuh-
teita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä ky-
seisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on 
perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuot-
tamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konk-
reettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. 
Harjoittelun ensimmäisessä vaiheessa opiske-
lija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mu-
kaisia osasuorituksia ensimmäisen opintovuo-
den aikana (1 op), jonka jälkeen opiskelija voi 
suorittaa työympäristöharjoittelun (2 op). Toisen 
opintovuoden jälkeen opiskelija voi halutes-
saan syventää osaamistaan ja näkemystään 
lisäharjoittelulla (2 op). Käytännössä harjoittelu 
on siis yhdistelmä kesätyöstä ja työssäoppi-
misjaksosta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja op-
pimista edistävä raportointi auttavat opiskelijaa 
kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.

Oletko yksi niistä reilusta kymmenestä ensim-
mäisen vuoden opiskelijasta, jotka ovat lähdös-
sä varusmiespalvelukseen syksyn kestäneiden 
opintojen jälkeen? Homma toimii erittäin vai-
vattomasti ja inttiin lähtö ei estä mitään - päin 
vastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti sitäkin 
ahkerammin! Armeijaan lähtö ei vaikuta opis-
keluiden etenemiseen lainkaan. Vuodenvaih-
teen yli syksyn kursseista jatkuu pelkästään 
orientaatiokurssi, jonka suorittaminen onnistuu 
helposti kurssin henkilökunnan kanssa neu-
vottelemalla. Me Fuksikapteenit puolestaan pi-
dämme huolen siitä, että inttiin lähtijöillä on tar-
vittavat fuksipisteet kerättynä jo syksyltä, jotta 
tupsulakin saaminen ei esty Wappuna. Oikeas-
taan ainut taho, joka voi estää lakin saamisen 
on komppanianpäällikkö, 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!

ARMEIJA



KONEINSINÖÖRIKILTA
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Tervehdys!

Pitelet kädessäsi opasta varmasti yhteen elä-
mäsi mieleenpainuvimmista vaiheista. Aikaan, 
jolloin suuntaat kohti uusia haasteita aloittamalla 
yliopisto-opinnot. Edessäsi siintää tapahtumari-
kas ja antoisa ensimmäinen vuosi, fuksivuosi, 
jota rytmittävät opinnot sekä lukuisat juuri sinul-
le suunnatut tapahtumat. Mitä kaikkea se pitää-
kään sisällään? Sen voit selvittää ainoastaan 
sinä itse. Ole aktiivinen ja varmista, että vielä 
vanhainkodissakin riittää tarinoita kerrottavaksi.

Kaiken tuon uuden ja ihmeellisen keskellä tuke-
nasi toimii vaaleanpunaisista haalareistaan tun-
nettu Koneinsinöörikilta, jonka päivittäistä toi-
mintaa on pyörittämässä killan hallitus yhdessä 
toimihenkilöiden kanssa. Tukenamme on lisäksi 
lukuisia muita kiltalaisia, joista erityisesti juuri 
sinun apunasi häärii avulias joukko ISOhenkilöi-
tä, jotka yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 
johdattavat sinut teekkariuden saloihin. Kiltam-
me muodostaa vahvan tukiverkon opiskeluiden 
vastapainoksi järjestämällä yritysvierailuja, sau-
nailtoja sekä tarjoamalla jäsenistölleen palvelui-
ta, joista mainittakoon mm. kiltahuone, pakettiauto sekä hitsauslaitteet. Nämä kaikki siis vain kahdeksan 
euron jäsenmaksulla, jonka voit suorittaa kätevästi ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä. Tämä kilta 
ja nämä henkilöt muodostavat osan innovatiivista Aalto-yhteisöä, jonka osaksi haluamme myös sinut toi-
vottaa.

Ensimmäisenä päivänä ympärillä pyörivät muut fuksit tulevat muodostamaan suurelta osin tulevan ka-
veripiirisi. Heidän kanssaan käyt läpi opiskeluiden tuomat haasteet sekä opiskelijaelämän riemut. Moni 
heistä tulee olemaan läsnä elämässäsi myös opiskeluiden jälkeen ystävänä, kollegana ja saatatpa jonkun 
kanssa perustaa jopa yhteisen kodin. Älä siis epäröi tutustua muihin fukseihin (myös yli kiltarajojen), joista 
suurimman osan tapaatkin jo Varaslähdössä elokuussa ennen opiskeluiden alkua. Vanhempia kiltalaisia 
on myös tuolloin paikalla, joten mieltä askarruttaviin kysymyksiin pääsee etsimään vastauksia jo ennen 
opiskeluiden alkua.
 
Koneinsinöörikillan hallituksen puolesta onnittelut vielä loistavasta valinnasta. 

Varaslähdössä nähdään!

Ville Myllylä 
Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjohtaja 2016

PUHEENJOHTAJAN PULINAT
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Hallitus
Killan yli 40-henkinen hallitus vastaa päivittäisten 
asioiden hoitamisesta: tapahtumien järjestämi-
sestä, kiltahuoneen kunnossapidosta ja siitä, että 
joku on ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä 
päivänänne vastaan. Hallitus pyrkii myös vaikut-
tamaan yliopiston asioihin ja parantamaan opis-
keluympäristöä. Toimintaa pyöritetään täysin va-
paaehtoisvoimin. Uusi hallitus valitaan syksyisin 
kalenterivuodeksi kerrallaan, ja kaikille varmasti 
löytyy omasta kiinnostuksesta riippuvaa miele-
kästä tehtävää.

Jos satut nettisivuja tutkimaan, huomaat var-
maankin, että sieltä löytyy hallitus ja toimihenkilöt 
erikseen. Puhekielessä hallituksella tarkoitetaan 
yleensä molempia yhdessä. Varsinaisella hallituk-
sella (ns. ”hallitus-hallituksella”) on lähinnä hiukan 
enemmän hallinnollisia tehtäviä hoidettavanaan. 
Killan tarkoituksena ei ole muodostaa “kahden 
kerroksen väkeä”, jonka vuoksi toimintaan ote-
taan mukaan mahdollisimman moni.

Kannattaa olla hereillä syksyllä ja lähteä mukaan, 
kun uutta hallitusta valitaan. Mutta miksi? Kiltatoi-
minta 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
Kiltakunnan 20 jäsentä valitaan vuodeksi kerral-
laan 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 hallin-
nollisista tehtävistä, kuten killan talousarvion hy-
väksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
Kiltakunta myös ohjeistaa ja valvoo hallitusta. 
Kiltakunta on siis hieman sama asia killalle, kuin 
eduskunta on Suomelle. Fuksit ovat yhtälailla ter-
vetulleita tuomaan raikkaita ajatuksia killan kor-
keimmalle taholle kuin vanhemmatkin tieteenhar-
joittajat! Jos haluat päästä vaikuttamaan siihen, 
mihin suuntaan kiltaa viedään, tämä on sinun 
paikkasi.

Kiltahuone
Kiltahuone on paikka, jonne voi tulla rentoutu-
maan sohville ja juomaan ilmaista kahvia, tapaa-
maan kavereita tai kyselemään apua. Kirjahyl-
lyistä löytyy opiskelumateriaalia ja rennommaksi 
luettavaksi tilataan useita lehtiä. Seuraa löytyy lä-
hes aina ja vaikka omat kaverit eivät olisivatkaan 
paikalla, kannattaa mennä avoimesti juttelemaan 
vanhempienkin opiskelijoiden kanssa. Kaikki ovat 
tervetulleita, eikä kiltahuoneella tarvitse miettiä, 
tunteeko ihmisiä etukäteen. Ainoa haittapuo-
li lienee kiltiksen vaikutus päivän tehokkuuteen: 
tärkeämmät tehtävät unohtuvat helposti kiltahuo-
neen miellyttävässä ilmapiirissä. Nykyään myös 
vaihto-opiskelijat ovat ottaneet kiltahuoneen 
omakseen, joten kansainvälisyys näkyy päivittäin.

Killan tarjoamia palveluita
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto on hal-
lituksen työhuone, mutta sieltä saat myös killan 
haalarimerkit, laulukirjan sekä vastaukset kiltaan 
liittyviin kysymyksiin. Toimistossa voi käyttää tu-
lostinta ja kopiokonetta sekä sopia pakettiauton, 
grillin, hitsauslaitteiden tai musiikkikuutio alesiks-
en lainaamisesta. Killan varastossa on myös pal-
jon työkaluja, joita voi lainata tarpeen mukaan, 
kunhan huolehtii asiallisesta käytöstä ja palau-
tuksesta. Killan pakettiauto on jokaisen kiltalaisen 
lainattavissa hyvin huokeaan hintaan. Pakun va-
raustilanteen näet nettisivuilta varauskalenterista. 
Toimistoon voit soittaa numeroon 041 549 2669 
tai tulla rohkeasti arkisin käymään.
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KONEINSINÖÖRIKILLAN HALLITUS

Nimi: Ville Myllylä
Vuosikurssi: 2010
Virka: Puheenjohtaja
Vastuualue: Killan päivittäinen 
toiminta

Nimi: Ida Martikainen
Vuosikurssi: 2012
Virka: Varapuheenjohtaja ja 
viestintävastaava
Vastuualue: Hallituksen virkis-
täytyminen ja killan viestintä

Nimi: Jaakko Kiviluoma
Vuosikurssi: 2010
Virka: Talousministeri
Vastuualue: Killan rahaston-
hoito

Nimi: Timo Vesala
Vuosikurssi: 2014
Virka: Kv-ministeri
Vastuualue: Kansainväliset 
opiskelijat

Nimi: Paavo Pietikäinen
Vuosikurssi: 2014
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Emma Mäkinen
Vuosikurssi: 2013
Virka: ISOvastaava
Vastuualue: ISOhenkilöiden 
rekrytointi ja ohjeistus

Nimi: Olli Kekäläinen
Vuosikurssi: 2013
Virka: Sihteeri
Vastuualue: Hallituksen ko-
kousten pöytäkirjojen laatiminen

Nimi: Oskari Hänninen
Vuosikurssi: 2015
Virka: Teollisuusministeri
Vastuualue: Yrityssuhteet

Nimi: Jarna Verho
Vuosikurssi: 2013
Virka: Isäntä
Vastuualue: Tapahtumatoimin-
ta

Nimi: Joonas Lehtovaara
Vuosikurssi: 2013
Virka: Opintoministeri
Vastuualue: Opiskelijoiden 
edunvalvonta korkeakoulussa

Nimi: Tuukka Virkki
Vuosikurssi: 2014
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Aleksi Kuuva
Vuosikurssi: 2013
Virka: Sisäministeri
Vastuualue: Jaokset ja sisarkil-
tojen väliset suhteet
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IE ESITTÄYTYY
Teekkarit tunnetaan niin jäynistään, yhteishen-
gestään sekä unohtumattomista tapahtumistaan. 
Tapahtumista bileet ovatkin aivan omaa luok-
kaansa!

Saunaillat, sitsit ja niin suuret kuin pienetkin ta-
pahtumat tarjoaa teille Koneinsinöörikillan IE, 
toisin sanoen Isännistö ja Emännistö. IE koostuu 
toimintaa vetävästä Isännästä, kahdesta kauniis-
ta Emännästä sekä kolmesta karskista Juoman-
laskijasta. Tämä huikea porukka tekee kaikkensa, 
jotta tapahtumissa riittää ruokaa sekä nesteytys-
puolta aina aamuyön pikkutunneille saakka. Jos 
kuitenkin haluatte pitää lasienne täydestä tilasta 
huolen, on syytä välttää sanoja ”tarjoilija”, ”palve-
lija” ja ”siivooja” IE:n yhteydessä.

Vuoden aikana tulevat tiskin takana pyörivät kas-
vot nopeasti tutuiksi. Tapahtumia on kuitenkin vai-
kea järjestää ilman hyviä vieraita, eli myös teitä, 
arwon fuksit! Hauskanpitoon IE kannustaa kai-

kella voimallaan, mutta tulee myös muistaa, että 
*jokuTM siivoaa jäljet.

Jo kautta aikojen lukuisat fuksit ovat ajan saa-
tossa päässeet kurkistamaan kulissien taakse ja 
testaamaan IE:n vakiolausahdusta ”tiskin takana 
on aina parhaat bileet” Koneinsinöörikillan syksyn 
suurimmassa tapahtumassa, syysnaamiaisissa 
eli Bordellissa. Bordelli on vuosien aikana kerän-
nyt legendaarista nimeään ja fuksipasseista löy-
tyykin tähän työpiste joka kaipaa suoritusta. 

*jokuTM ≈ IE + enemmän ja vähemmän järjestämi-
sessä hyödylliset kiltalaiset

Tervetuloa viettämään unohtumaton syksy kans-
samme!

Jarna Verho
Isäntä

Emilia

Alisa Jarna

Niko Aamos Lassi
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Koneinsinöörikillassa on useita jaoksia, jotka järjes-
tävät kiltalaisille raskaiden opintojen vastapainoksi 
kaikenlaista mukavaa va- paa-ajan tekemistä. Kiin-
nosti sinua sitten liikku- minen, koneiden kanssa 
pelleily tai konserteissa käyminen - jaoksista löytyy 
mahdollisuus päästä teke- mään juuri sinua kiinnosta-
via asioita hyvällä poru- kalla!

JAOSTOIMINTA

Telatraktorijaos 
Vuonna 2009 killalle ostettiin Neuvostoliitosta ko-
toisin oleva telatraktori Tela-Weera.Tämä kauneus 
laitettiin jaoksen voimin kuntoon ja nyt killalla on 
vaaleanpunainen maskotti, jota vastaan on hauska 
muun muassa vetää köyttä. Tela-Weera on myös 
mukana kaikenlaisissa tapahtumissa edustamas-
sa kiltaa ja aiheuttamassa hämmennystä aina vi-
ranomaisia myöten. Tela-Weera on tapahtumissa 
todellinen katseenkääntäjä, jonka ympärillä riittää 
aina vilinää. Jos isomman koneen huoltaminen ja 
tekniikka kiinnostaa,  ota telatraktorijaoksen vas-
taavaan Antti Pitkäojaan yhteyttä!

Konepajajaos
Konepajajaos suunnitte-
lee ja rakentaa kai-
kenlaisia hauskoja 
ajoneuvoja ja 
härveleitä. Toi-
mintaan on va-
kiintunut pari 
vähän isom-
paa projektia 
vuodessa: syk-
syn Otatarhan 
ajot sekä Akatee-
minen mäenlaskukil-
pailu. Konepajajaokses-
sa toimii opiskelijoita fukseista 
vuosikurssi N:ään, ja jokaiselle löytyy 
varmasti jotain. Konepajajaos on loistava paikka 
päästä tekemään vaihteeksi käytännössä asioita 
teoriapainotteisen opiskelun rinnalla. Minkäänlais-
ta osaamista ei vaadita etukäteen – tekemällä op-
piminen on päivän sana. Projektien lomassa jokai-
nen halukas pääsee toteuttamaan itseään rälläkän, 
hitsin ja sorvin avulla. Lisäkoulutuksella opiskelijat 
pääsevät käyttämään myös NC-jyrsimiä. Jaoksen 
motoksi on muotoutunut: ”Muut tekevät mitä osaa-
vat – me tehdään mitä halutaan.” Projektit ovat 
usein varsin kunnianhimoisia ja välillä aikataulun 
puitteissa niitä joudutaan työstämään yömyöhään 
asti. Mikäli kiinnostuit ja haluat mukaan toimintaan 
ota yhteyttä konepajajaosvastaaviin Henri Joonaan 
ja Jami Qviseniin.
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Koneinsinöörikillassa on useita jaoksia, jotka järjes-
tävät kiltalaisille raskaiden opintojen vastapainoksi 
kaikenlaista mukavaa va- paa-ajan tekemistä. Kiin-
nosti sinua sitten liikku- minen, koneiden kanssa 
pelleily tai konserteissa käyminen - jaoksista löytyy 
mahdollisuus päästä teke- mään juuri sinua kiinnosta-
via asioita hyvällä poru- kalla!

JAOSTOIMINTA

Lukkarijaos
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi 
kaikille Koneinsinöörikillan järjestämille sitseille! 
Sitseillä, eli akateemisessa pöytäjuhlassa, syö-
dään, juodaan ja ennen kaikkea lauletaan. Lau-
lujen vetämisestä ja koko sitsien fiiliksen nostat-
tamisesta vastaavat lukkarit, jotka muodostavat 
lukkarijaoksen. Koska lauluja on paljon ja ne voivat 
illan tuiskeessa jäädä vähän huonommin mieleen, 
järjestämme myös laulusaunoja joissa käymme 
Wirsua (KIK:in laulukirjaa) läpi. Jos löydät sisäisen 
laulujoutsenesi ja olet innoissasi ajatuksesta seistä 
yleisön edessä kertomassa huonoja vitsejä niin tule 
ihmeessä mukaan! Sitä paitsi lauluosio vaatii vain 

kovan äänen ja rohkeuden käyttää sitä, sillä teek-
kari laulaa mieluummin kuin hyvin.

Kolehti 
KoLehti ei ole mikä 

tahansa hömppä-
media. Tästä 

Koneinsinööri-
killan tinkimät-
tömästä tie-
donlähteestä 
löydät asiaa, 

asiattomuuksia 
ja kaikkea siltä 

väliltä. Kiltalaisilta 
kiltalaisille -periaat-

teella toteutettu lehti il-
mestyy kiltahuoneelle ja KIK:n 

nettisivuille neljä kertaa vuodessa. 
KoLehden toimituksessa häärää epämääräinen 
killan jäsenistä koostuva porukka, joka ideoi ai-
heet, raapustaa tekstit, suorittaa gallupit ja taiteilee 
grafiikan, valokuvat sekä layoutin lopulliselle pai-
notuotteelle. Juttuaiheista mainittakoon esimerk-
keinä henkilökuvat mielenkiintoisista kiltalaisista 
ja analyysi opetuksen laadusta. Lehteä ei missään 
nimessä tehdä ainoastaan kirjoituspöydällä, vaan 
taustatyöhön voi kuulua kaikkea yliopiston vara-
rehtorin haastattelemisesta hevosenlihan maiste-
lemiseen ja festareilla käyntiin. Ainoa rajoite sisäl-
lölle ja toteutukselle onkin toimituksen ailahteleva 
mielikuvitus! KoLehti haluaa olla kokonaisvaltaisen 
hauska, kiinnostava ja laadukas media, eikä toi-
minnan ole pakko jäädä vain lehden tekemiseen.
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Elämysjaos 
Elämysjaoksen tarkoitus on tuoda kiltalaisen 
arkeen vaihtelua ja virkistystä. Jaos järjestää 
kaikenlaisia tapahtumia aina Lasersodista pok-
eri-iltoihin ja teatterikäynteihin – vain taivas on 
rajana! Elämysjaoksen toiminta pysyy vireänä 
vain siten, että juuri sinä kerrot mitä haluaisit 
porukalla lähteä tekemään. Kaikki uudet ideat 
ovat tervetulleita ja kalliimpiin reissuihin voi kilt-
akin mahdollisesti tarjota tukea. Lähde mukaan 
tapahtumien suunnitteluun liittymällä elämysja-
okseen, niin pääset itse muokkaamaan omas-
ta fuksivuodestasi juuri niin ikimuistoisen kuin 
haluat! Liittyä voit killan nettisivujen jaokset – 
osiosta tai ottamalla yhteyden elämysjaosvas-
taavaan Samu Yli-kuivilaan. 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 tärkeää vastapainoa kou-
lunkäynnille ja juhlimiselle. Liikuntajaos tekee 
mahdolliseksi säännöllisen liikkumisen, sillä 
kilta on tarjonnut ilmaiseksi jäsenilleen jääkiek-
ko-, koripallo-, futsal- ja telinevoimisteluvuoroja 
Otaniemen läheisyydestä. Lisäksi liikuntajaos 
järjestää lajitutustumisia, joissa voit kokea 
täysin uudenlaisia elämyksiä. Mikäli halu-
at liikkua ja sinulla on ideoita mitä tehdä ensi 
syksynä ja keväänä, niin liity rohkeasti poruk-
kaan ja tule liikkumaan!Excursiot 

Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain lukuisia 
excursioita eli vierailuja yrityksiin. Näillä vi-
erailuilla opiskelijat pääsevät näkemään konk-
reettisemmin, mitä oman alan yritykset todella 
tekevät. Jokaisen fuksin tulee teekkarilakin ha-
lutessaan käydä vuoden aikana vähintään yh-
dellä excursiolla. Excursioita on monenlaisia. 
Jotkut ovat lyhyitä, iltapäivän ja illan mittaisia 
työmaavierailuja. Kotimaan pitkillä excursioilla 
päästään kolmen päivän aikana vierailemaan 
useammassa suomalaisessa yrityksessä. Ker-
ran vuodessa järjestettävä ulkoexcursio tar-
joaa kanavan oppia ulkomaisista yrityksistä 
ja levittää suomalaista insinööri- ja opiskeli-
jakulttuuria ulkomaille. Excursioiden pituudesta 
riippumatta reissuilla opitaan paljon kone- ja 
rakennustekniikan yritysten toiminnasta.
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SYKSYN TAPAHTUMIA
”Opiskelijan tärkein tehtävä on opiskelu. Fuksin tärkein tehtävä on hauskanpito. ” 
                – vanha sananlasku

Fuksina opiskelujen käyntiin saaminen on tärkeää ja siihen varmasti saa vertaistukea killasta. Yhtä 
tärkeää on kuitenkin myös muistaa ladata akkuja, pitää hauskaa ja tavata uusia ystäviä. Paras 
tapa tutustua uusiin opiskelukavereihin on lähteä innokkaasti ja ennakkoluulottomasti tapahtumiin 
mukaan! Tapahtumia Otaniemessä järjestävät pääasiassa killat, AYY sekä Teekkarijaosto. Tulet 
huomaamaan, että tapahtumia on lähes vuoden jokaiselle päivälle. Tekeminen ei siis Otaniemessä 
varmasti lopu kesken! Ei kuitenkaan kannata stressata, jos ei ihan joka tapahtumaan ehdi mukaan. 
Kokosimme tälle sivulle muutaman tapahtuman, joiden kokeminen fuksivuonna kannattaa varmasti!

Köydenveto 
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fuk-
seilla on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa 
heti ensimmäisellä viikolla. Perinteeksi on muo-
dostunut myös se, että sähkön valkoiset haalarit 
ovat kilpailun jälkeen nurmen väriset. Yli 100 met-
riä pitkää, käsivarren paksuista köyttä vedetään 
Alvarin aukiolla fuksien ja kiltojen hallitusten kes-
ken. Hallitusten välisen taiston jälkeen onkin pe-
rinteisesti heitetty hävinneen killan puheenjohtaja 
Ossinlampeen uimaan. Eiköhän näytetä SIKille 
tänäkin vuonna! 

Otasuunnistus 
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa 
ympäri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdis-
tysten pitämillä rasteilla. Suoritukset pisteytetään 
tyylikkyyden, meiningin ja mukaansatempaavuu-
den perusteella. Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi 
tulevat sekä Otaniemi että siellä toimivat yhdistyk-
set. Loistava tilaisuus hankkia haalarimerkkejä! 

Fuksisitsit 
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapah-
tumista. 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 ikimuistoisia että ainut-
laatuisia juhlia ei kannata missata. 

Otatarhan ajot 
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla li-
hasvoimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on 
kiertää Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä 
saa sekä nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjo-
ja on kaksi: kiltojen fuksijoukkueet ja avoin sarja. 
Ajoneuvon rakentaminen aloitetaan heti opiskelu-
jen alun jälkeen. Kannattaa olla tarkkana, kun en-
simmäisistä suunnittelukokouksista tulee tietoa.

ENGin fuksitapahtuma
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Raken-
nusinsinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin 
sekä ISOihin. Tapahtumassa kierretään insinöö-
ritieteiden korkeakoulun ammattiainekerhojen 
järjestämiä rasteja, ja seikkailu päätty päräyttäviin 
jatkoihin.

Bordelli 
Se on kuuma, kostea Bordelli. Näistä juhlista pu-
hutaan vielä pitkään, mutta yhtäkään kuvaa ei ole 
olemassa. Teema on kaikille selvä ja ilman asian-
mukaista pukeutumista ei pääse sisään. Kannat-
taa olla tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, 
sillä se myydään kerralla loppuun ja kandikes-
kuksen käytävät täyttyvät jo aamuseitsemältä jo-
nottavista juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta huo-
limatta normaalit lait pätevät. Kehenkään ei saa 
koskea ilman lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei 
näissä bileissä ole kovinkaan vaikeaa...
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FUKSITIIMI - FUKSEILTA FUKSEILLE
Yy, Kaa, KO, NE! Yy, Kaa, KO, NE! Yy, Kaa, KO, 
NE! Tervetuloa minunkin puolestani osaksi Ko-
neinsinöörikiltaa! Teillä on fukseina erit-
täin hieno vuosi edessä ja 
kannattaakin pikimmiten 
aloittaa tämä vuosi liitty-
mällä fuksitiimiin.

Fuksitiimi koostuu pelkäs-
tään juuri teistä arwon fuksit 
ja sen pääideana on antaa 
teille tarvittavat välineet, jotta 
voitte itse järjestää tapahtumia 
ja näin myös edistää koko vuo-
sikurssinne fuksien viihtyvyyttä.

Teillä on täysi vapaus tapahtumien 
järjestämisessä! Jos kuitenkin ta-
pahtumien ideat jäävät vähiin, voi 
inspiraatiota hakea edellisten fuksi-
tiimien järjestämistä tapahtumista. 
Itse muun muassa järjestimme fuksi-
vuotenamme Hawaiji-teemaisen ap-
pron nimeltään Aloha Appro. Järjes-
timme myös perinteisen 10 minuuttia 
kestäneen speksin KIKkujouluihin sekä 
Koneinsinöörikillan vuosijuhlan Cuba 
Nightin jajatkot.

Itselläni ei ollut entuudestaan mitään ko-
kemusta tapahtumien järjestämisestä tai 
puheenjohtajana toimimisesta, joten älkää epä-
röikö liittymistänne mahdollisen kokemuksen vä-
häisyyden takia! Vanhemmilta tieteenharjoittajilta 
saa myös usein hyviä vinkkejä ja apua kysyes-
sään.

Lähtekää siis joka ikinen mukaan fuksitiimiin! Toi-
minta on hauskaa läpi vuoden, eikä vastuutakaan 
kerry liikaa edes puheenjohtajalle. Fuksitiimi on 
ehdottomasti paras tapa aloittaa järjestötoimin-
nassa!

Mino Oksala
Fuksitiimin puheenjohtaja 2015

Moi, olen Mino!

Ja minä Lassi!
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VUODEN FUKSIN SANAT
Morjensta pöytään ja onnittelut opiskelupaikan saamisesta! Tässä Lassi, vuoden fuksi 2015!

Tehokkaat kipparinne Tuukka ja Paavo ovat varmasti koonneet tähän oppaaseen niin ison kasan käytän-
nön vinkkejä ja To Do -listoja, ettei mulla ole varmasti ihan hirveästi niihin lisättävää. Tässä kuitenkin kolme 
kovinta omista kokemuksista ammennettua:

      - Jos tuut muualta kuin pääkaupunkiseudulta, hanki HSL:n matkakortti ajoissa. Säästät rahaa ja  
 aikaa ekalta viikolta
      -   Jos muutat ekaa kertaa omaan kämppään, hanki kalusteita jo valmiiksi etukäteen, etenkin edes  
 jonkinlainen työtaso, jolla voit tehdä läksysi ekat viikot. Nimim. Diffis 1:stä keittiöjakkaralla.   
 Varmista myös, että työpisteeseesi saa netin (AYY:n kämpissä seinästä ethernet-piuhalla)
      - Mikro helpottaa aikataulua sekä keventää arjen askareita. Hanki siis valmiiksi äläkä odota, että  
 äitisi ostaa sen joululahjaksi

Nyt kun insinöörin sielunmaisemaan sopiva käytännöllisyys on huomioitu, voidaankin siirtyä korkealen-
toisempaan juttuun: Vuoden fuksi on siis ensimmäisen vuoden opiskelija, joka on kerännyt eniten pisteitä 
myös sinulle ja fuksitovereillesi jaettavaan fuksipassiin. Pisteitä saa osallistumisesta tapahtumiin, jaosten 
toimintaan ja projekteihin sekä osoittamalla tietämystä teekkarikulttuurista. Tämä on ehdottoman hauskaa 
ja mukaansatempaavaa, mutta myös aikaa vievää. Suosittelenkin siis omaksumaan kalenterin käytön 
osaksi jokapäiväistä elämääsi sekä hyväksymään, että ihan kaikkea et ehdi fuksivuotenasi Otaniemen 
loputtomasta tarjonnasta kokemaan. Lähde kuitenkin rohkeasti moneen mukaan, uskalla heittäytyä ja ole 
avoin kaikelle!

Kannattaa myös pitää mielessä, että fuksipisteiden kerääminen on etenkin koitos turnauskestävyydelle-
si, onhan merkintöjen kerääminen koko vuoden mittainen maraton. Muista siis myös himmailla, etenkin 
maailman suosituimman hermomyrkyn, alkoholin, kanssa. Itselläni ikimuistoisimmat illat ovat olleet juuri 
niitä, joiden aikana tähän kuninkaaseen on osattu suhtautua kunnioituksella ja tämän seurauksena hilpeät 
juhlijat ovat jaksaneet kohdata mielenkiintoisia päähänpistoja ja kutkuttavia käänteitä aamun tunneille asti. 
Omien rajojensa kokeileminen on opettavaista, muttei ihan joka saunaillassa.

Lopuksi pari sanaa ihmisistä. Olin ensimmäisellä viikollani filosofi Esa Saarisen luennolla muutaman muun 
sadan ihmisen kanssa. Siellä Saarinen nosti esille pointin, johon olen pitkin vuotta palannut: kaikki ihmiset 
pelkäävät toisiaan, mutta miksi? Jos sinullakin oli jo lukiossa olo, että olet viimein yhdeksän peruskou-
luvuoden jälkeen päässyt kaltaistesi joukkoon, niin odotapa vain ensi syksyä! Etenkin killan sisällä tulet 
törmäämään niin samanmielisiin ihmisiin, että luulet kävelleesi peilisaliin. Meillä kaikilla on kuitenkin eri-
tyispiirteemme ja mielenkiinnon kohteemme. Siispä juttele rohkeasti harrastuksistasi, musiikkimaustasi, 
välivuonna tekemästäsi reissusta, autostasi…mikä tärkeintä, ole oma itsesi!

Tervetuloa joukkoon ja päräyttävää fuksivuotta!

Aurinkoisena kevätpäivänä 2016 vuoden fuksi ja tuttavallinen tupsukansalainen,

Lassi Liimatainen
Vuoden fuksi 2015
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VALMISTUNEEN VINKIT
Tervehdys kaikki uudet opiskelijat ja onneksi 
olkoon pääsystä opiskelemaan aina yhtä yllä-
tykselliseen Otaniemeen!
 
Itse aloitin konetekniikan opinnot Otaniemessä 
vuonna 2010, eli olen siis Aalto-yliopiston en-
simmäistä vuosikurssia. Opintojeni ajan Aalto 
haki vielä muotoaan, mutta uskon, että te pää-
sette opiskelemaan yliopistoon, jossa suurin 
muutosvaihe on ohi ja jossa poikkitieteellisiä 
opintoja on helppo yhdistää omiin opintoihin.
 
Ajauduin opiskelemaan konetekniikkaa täysin 
sattumalta, sillä en ole koskaan ollut erityisen 
kiinnostunut koneista tai metallitekniikasta. 
Opintojen alettua löysin kuitenkin mielenkiin-
toisen pääaineen, tuotantotekniikan, joka mie-
lestäni muistuttaa ”teknistä tuotantotaloutta”. 
Nykyään pääaineita ei kuitenkaan valita enää 
samalla tavalla, mutta opintojen sisältöön on 
mahdollista vaikuttaa yhä enemmän.

Pääaineen pakollisten kurssien lisäksi valitsin 
aina ainoastaan sellaisia kursseja, jotka minua 
kiinnostivat. Luin paljon kieliä ja tuotantotalout-
ta, opiskelin vaihdossa yrittäjyyttä ja tein dip-
lomityöni terveydenhuollosta. Omilla valinnoil-
laan voi vaikuttaa paljon siihen, minkälaisen 
tutkinnon kanssa koulusta lopulta valmistuu. 

Uskon, että omien kiinnostuksen kohteiden 
seuraaminen mahdollisti sen, että työskentelen 
nykyään liikkeenjohdon konsulttina. Avustan eri 

toimialojen yrityksiä strategisessa ja operatiivi-
sessa päätöksenteossa. Jos olisin opiskeluai-
kana keskittynyt ainoastaan koneopintoihin, ei 
tällaista ovea olisi ehkä avautunut.

Opiskeluaika on kuitenkin paljon muutakin kuin 
pelkkää opiskelua. Otaniemessä järjestetään 
paljon ainutlaatuisia tapahtumia ja bileitä, joita 
ei kannata jättää väliin. Myös ammattiaineker-
hot tarjoavat erilaista toimintaa, muun muassa 
kotimaan ja ulkomaan excursioita. Voin myös 
suositella vaihtoon lähtemistä, sillä henkilökoh-
taisesti vaihtoni Australiassa on tähänastisen 
elämäni ikimuistoisin kokemus. Kaiken kaik-
kiaan opiskeluaika on rentoa aikaa, joten siitä 
kannattaa ottaa kaikki ilo irti.

Onnittelut vielä hyvästä kouluvalinnasta ja 
tsemppiä alkaviin opintoihin! 

Matleena Helander

Vinkkejä opintoihin:
1. Valitse mieluisia opintoja aina, kun  
 pystyt siihen vaikuttamaan. Näin  
 saat muodostettua itsesi näköisen  
 kokonaisuuden.
2. Lähde vaihtoon! Et tule katumaan.
3. Nauti opiskeluajoista täysillä, sillä  
 pian huomaatkin olevasi kiinni työ 
 elämässä.
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ENGIJENGI

Otaniemestä löytyy kaksi kiltaa, joiden sielunmaailmat sopivat täysin Konein-
sinöörikiltalaisten kanssa yhteen. Nämä killat ovat Maanmittarikilta (MK) ja Raken-
nusinsinöörikilta (IK). Yhdessä muodostamme Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulun – Aalto ENGin! Nämä haalarit kannattaa painaa mieleen, sillä tällä po-
rukalla tulemme vuoden aikana parantamaan maailmaa ja levittämään ENGin ilosa-
nomaa koko Otaniemen kansalle! Tässä vielä pieni tietopaketti jokaisesta killasta!
 

MK – Maanmittarikilta   
Fuksikapteeni: Laura 
Pääaine: Rakennettu   
ympäristö 
Sisäänotto: 45 henkilöä 
Kilta perustettu: 1901 
Haalarit: Mustat, joissa 
fuksian värinen hiha

IK – Rakennusinsinöörikilta 
Fuksikapteeni: Lauri 
Pääaine: Energia- ja 
ympäristötekniikka 
Sisäänotto: 95 henkilöä  
Kilta perustettu: 1913 
Haalarit: Rakentajansin-
iset, joissa vihreä hiha ja 
takatasku

KIK – Koneinsinöörikilta  
Fuksikapteenit: Paavo ja 
Tuukka 
Pääaine: Kone- ja raken-
nustekniikka 
Sisäänotto: 150 henkilöä 
Kilta perustettu: 1915
Haalarit: Vaaleanpunai-
set

ENGIJENGI
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Laulua asenteella !
PK:n Koelaulut  

14.9. ja 21.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

ota yhteyttä!  
040 8658 731

fuksikeisari Olli Kontkanen 
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TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja 
täynnä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri 
ennen Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen 
vanhempi tekniikan ylioppilas, kandidaatti ja jopa 
valmis DI silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun 
kello vihdoin lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean 
teekkarilakin painaa ensimmäisen kerran pää-
hänsä. Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki 
merkki teekkarin arvonimestä, jota on koko fuksi-
vuosi tavoiteltu.

Teekkarilakki
Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran ylioppi-
laslakkia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty 
lakkiin ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teekkarilakit 
vaihtelevat hieman koulusta riippuen. Meillä Ota-
niemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan 
tekniikan punainen ja sen kokardi on edesmen-
neen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 
tunnus.Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyt-
tää aina Wappupäivästä syyskuun viimeiseen 
päivään eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä perustelui-
ta vastaan Teekkarijaosto voi myöntää lakinkäyt-
töluvan myös talvelle, esim. yritysvierailuille.

Monivivahteisen historian omaava kesäpäähine 
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-lu-
vun lopulla todettiin teekkarilakin, erityisesti sen 
tupsun, miellyttävän naisia. Lakin saaminen – ei 
verta, hikeä tai kyyneleitä, vaan naurua, laulua 
ja tekemisen meininkiä. Teekkarilakin saaminen 
seuraavana mahdollisena Wappuna ei ole aivan 
itsestäänselvyys, vaan sitä varten tulee jokaisen 
fuksin suorittaa teekkarin tutkinto. Tämän tutkin-
non läpipääsyn ja samalla teekkarin arvonimen 
saa keräämällä tarvittavan määrän fuksipisteitä. 
Pisteitä saa erilaisista tapahtumista, tehtävistä ja 
tietenkin opiskelusta. Pisteiden keräämisen taus-
talla 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 tapahtuma, jonka tarkoitus on ai-
heuttaa riemua jäynääjissä sekä jäynän kohteis-
sa ja suuressa yleisössä. Jäynä ei tosimielellä 
ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luon-
teeltaan yllätyksellinen ja tekniikan keinoja hy-
väksikäyttävä. Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, 
varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään 
taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäy-
nä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pe-
lastusviranomaisiin eikä ylituomariston jäseniin. 
Sivulta 34 löydät ensimmäisen jäynäkilpailun yli-
tuomarin, kunniateekkari  Ossi Törrösen, kuvauk-
sen jäynän syvimmästä olemuksesta. 

Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Ota-
niemen 30. jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpai-
lusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy 
osoitteesta www.jäynä.fi.

Opiskelijahaalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin 
kulmakivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Ota-
niemessä, tutustua yrityksiin ekskursioilla, laskea 
pulkalla Ullanlinnanmäellä tai vaikka myydä wap-
pulehteä kauppatorilla. Alun perin teekkareilta 
lähtenyt tapa on vuosien saatossa levinnyt myös 
muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä am-
mattikorkeakouluihin. Vanhin teekkarimuseon 
haalari on vuodelta 1961. Haalareiden väristä 
voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava 
opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät 
tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lää-
kärit taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä haa-
lareita löytyy 17 eri väriä / sävyä. Haalarin selkä-
myksessä 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 haalarei-
hin, joissa joitakin osia, kuten lahje, on vaihdettu 
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toisen väriseen. Lahkeiden vaihtaminen on yleen-
sä merkki seurustelusuhteesta. Muita haalarino-
sia vaihdetaan kavereiden kanssa. Pientä puu-
haa iltojen iloksi saa haalarimerkeistä ja niiden 
kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa ompe-
lemalla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen paikal-
le rintamukseen tai SIK:n merkki perinteikkäästi 
haalarin takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa 
esimerkiksi Otasuunnistuksessa tai merkkimyyn-
neistä. Usein bileiden lipunmyynnin yhteydessä 
on tarjolla kyseisten kemujen haalarimerkkejä ja 
lähes joka yhdistykseltä löytyy omansa. Kannat-
taa varata haalarin taskuun muutama killan merk-
ki, joita voi tarvittaessa vaihtaa. Jotkut pitävätkin 
vaihtelua ainoana rehellisenä keinona merkkien 
hankkimiseen. 

Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se on 
myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edustus-
asu siinä missä frakki tai tumma pukukin. Sen 
kanssa on siis syytä käyttäytyä kuten herrasmies-
teekkarin kuuluu. Koneinsinöörikillan haalari on 
pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erottuu pää-
kaupunkiseudulla edukseen. Haalareiden tarina 
juontaa juurensa villille 1980-luvulle, jolloin jouk-
ko kiltalaisia voitti Tukholman Grönalund- huvi-
puistosta vaaleanpunaisen pantterin. Kone-eläi-
meksi ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle 
haalarin värille. Koneinsinöörikillan fuksina olet 
etuoikeutetussa asemassa, sillä haalarit ovat 
Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun tarvitsee 
vain ensimmäisinä päivinä käydä sovittamassa 
ja maksamassa haalarisi. Rahaa vastaan lunas-
tat ikiomat haalarisi ekan viikon haalarigaalassa 
ennen Aalto Partya. Uutuuttaan hohtavilla haa-

lareilla kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa 
fuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja mainokset 
itse, jolloin jännitys tiivistyy mahdollisen Wapun 
lähestyessä; kerkeävätkö haalarit Otaniemeen tai 
yksikään merkki kiinni ennen wappuhulinoita.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa 
kantaa maailmanmenoon sopiva pilke silmekul-
massa, mutta kuitenkin tosissaan. Tempaukseen 
osallistuu aina suuri määrä teekkareita ja tämän 
takia niillä saadaan helposti paljon huomiota ja 
välitettyä haluttu viesti. Yhdessä kuuluisimmista 
talkoista Otanimen teekkarit kantoivat jatkoso-
dan pommituksissa vaurioituneen Neuvostoliiton 
suurlähetystön raunioista tiiliä Otaniemeen Teek-
karikylän rakennustarpeiksi. Aivan viime vuosina 
tempaukset ovat olleet harvinaisempia, mutta 
tänä vuonna pääsette etuoikeutettuina tempaa-
maan jo fukseina. Lisää syksyn Tempauksesta 
kuulette Tempausgaalassa 20.9. Tempauskäskyt 
antaa teekkareille Jämeräpartainen insinööri, sa-
laperäinen henkilö, jota kukaan ei ole tavannut. 
Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka päällikön 
näkyvänä tunnuksena on tempauskirves. Annet-
tu käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria 
osallistumaan tempaukseen omalla työpanok-
sellaan. Historian aikana tempauksista luistaneet 
fuksit ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia ja 
jopa vanhemmilta opiskelijoilta on saatettu evätä 
lakinkäyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä nou-
dattaneet. Pahimmissa tapauksissa laiskat tie-
teenharjoittajat voitiin erottaa osakunnasta mää-
räaikaisesti.



“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, väkival-
taisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. 
Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia itsel-
le, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on varmaan 
edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei kos-
kaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon 
vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” -- Ossi Törrönen

Jäynä



Tempaus2016 vie Aallon opiskelijat Suomen 
jokaiseen peruskouluun!
Tempaukset ovat opiskelijoiden tapa vaikut-
taa ajankohtaisiin asioihin pilke silmäkulmas-
sa, mutta kuitenkin tosissaan. Joukkovoimaa 
hyödyntäen tempauksissa herätetään suuren 
yleisön mielenkiinto johonkin yleiseen ongel-
maan. Viimeisin Tempaus järjestettiin vuonna 
2009 ja nyt vuonna 2016 Tempaus tulee taas ja 
tempaa Suomalaisen peruskoulutuksen puo-
lesta! 

Me haluamme Tempauksella osoittaa tukem-
me opettajille, oppilaille ja koko Suomen pe-
ruskoulutukselle. Vierailemalla jokaisessa 
Suomen 2 400 peruskoulussa haluamme tuo-

da esiin arvokkaan sanoman koulutuksen tär-
keydestä. Tavoitteenamme on, että etukäteen 
suunniteltu ohjelma, jonka ylioppilaat perus-
kouluissa oppilaiden kanssa toteuttavat, innos-
taisi ja omalta osaltaan edesauttaisi muutos-
prosessissa. Tempauksen loppuhuipennuksena 
järjestämme suuren karnevaalin pääkaupun-
kiseudulla. Juhla kokoaa yhteen kaikki koulu-
tuksen puolestapuhujat ja siitä kiinnostuneet 
- ja tämä on toivottavasti vasta alkua!

Jokaisella uudella opiskelijalla on nyt ainut-
kertainen tilaisuus tulla mukaan Tempaamaan 
tärkeän asian puolesta! Nähdään siis syksyllä.
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OTANIEMEN KILLAT

Insinööritieteiden
korkeakoulu - ENG

Sähkötekniikan
korkeakoulu - ELEC

Ruotsinkielinen osakunta - TFTaiteiden ja suunnittelun
korkeakoulu - ARTS

Maanmittarikilta eli MK on Otaniemen 
vanhin fukseja vastaanottava kilta. 
Kilta on perustettu 1901. Sanonnaksi 
on muodostunut “Maanmittarikilta on 
killoista perhein.” Killan haalarit ovat 
mattamustat ja vasen hiha kertoo 
koulutusohjelman: kiinteistötalous = 
viininpunainen, geomatiikka = met-

sänvihreä ja rakennettu ympäristö = fuksia. Haalareiden 
selkää koristaa killan logo “Kolme kovaa”.

Rakennusinsinöörikilta eli IK on 
erityisen tunnettu huudahdukses-
taan: ”RAKSA JAKSAA”. Kilta pitää 
hauskaa rehdillä ja reippaalla rak-
sahengellä. Raksan haalarit ovat 
perusväriltään raksansiniset. Tämän 
lisäksi eri alojen opiskelijat tunnistaa 
vasemman hihan värin perusteella: 

Sininen = rakennetekniikka, vihreä = ympäristötekniikka 
ja vihreä hiha+takatasku = energia- ja ympäristötekniikka.

Vuonna 1915 perustettu Konein-
sinöörikilta eli KIK on yksi Otaniemen 
ja koko Suomen suurimmista killois-
ta. KIK on Aalto-yliopiston Insinöö-
ritieteiden korkeakoulussa kone- ja 
rakennustekniikkaa, sekä vuoteen 
2012 asti sisääntulleiden energiatek-
niikkaa opiskelevien tekniikan ylioppi-

laiden ainejärjestö. Otaniemessä mellestävät KIKkiläiset 
tunnistaa miehekkään vaaleanpunaisista haalareistaan 
ja taisteluhuudostaan “yy, kaa, ko, ne!”

Vuonna 1908 perustettu Arkkitehti-
kilta eli AK on Aalto-yliopiston ark-
kitehti- ja maisema-arkkitehtiopis-
kelijoiden opiskelijajärjestö.  Vaikka 
AK on yksi Otaniemen vanhimmista 
killoista, on se tunnettu pikemmin-
kin luovasta mielenlaadustaan kuin 
pitkistä perinteistään. Arkkarin tun-

nistaa heidän maalarinvalkoisista haalareistaan, joiden 
selässä on jokaisen vuosikurssin itse suunnittelema logo.

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta 
eli SIK lukeutuu Otaniemen suurim-
piin kiltoihin ja on perustettu vuonna 
1921. Kilta vastaanottaa Elektronii-
kan ja sähkötekniikan ohjelmaan tu-
levia fukseja. SIK:n haalarit ovat puh-
taanvalkoiset ja niitä koristaa selässä 
killan epävirallinen lamppulogo sekä 

oikeassa reidessä sähkösanoma. SIKkiläiset tunnistat 
huudosta “Jappadaida, jappadaida! Hei! Hyvä SIK!”

Bioinformaatioteknologian kilta In-
kubio perustettiin vuonna 2007, ja 
on täten Otaniemen nuorin kilta. 
Inkubion haalarit ovat historiallisen 
kirjoitusvirheen seurauksena puna-
rusekat, ja niitä koristavat valkoiset 
lehmänlaikut (ommeltava itse!) muis-
tona ajasta, jolloin biolaiset kuuluivat 

Sähköinsinöörikiltaan. Selässä he kantavat ylpeydellä 
piirilevylehmälogoaan, Maikkia.

Aalto-yliopiston Automaatio- ja sys-
teemitekniikan kilta eli AS on perus-
tettu vuonna 1998. AS:n haalarit ovat 
violetit ja haalareiden vasen hiha on 
musta joka muistuttaa TiK-historiasta 
ja vuodesta 2015 lähtien hihaan lisät-
tiin valkoinen tasku, kun informaa-

tioteknologian (ent. tietoliikennetekniikka) pääaine siirtyi 
AS:lle. Tunnistat aASit kuitenkin “Aivan Sama!” huudosta. 

Teknologföreningen eli TF on Aal-
to-yliopiston ruotsinkielinen osakun-
ta. Kaikki ruotsinkieliset tai ruotsin 
kielestä kiinnostuneet saavat liittyä 
mukaan. TF:llä voi olla mukana vaik-
ka olisi killassakin aktiivinen. TF:n 
talossa toimii myös lounasravintola 
Täffä, joka tarjoaa keskiviikkoisin 

kuuluisaa spagettia teekkariystävälliseen hintaan. TF:n 
haalarit ovat punaiset ja selkää koristaa osakunnan kel-
tainen logo.
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TF MK AK IK KIK SIK FK Prode-
ko

Inku-
bioAtheneASTiK

PT

Perustieteiden
korkeakoulu - SCI

Kemian tekniikan
korkeakoulu - CHEM

Informaatioverkostojen kilta Athene on 
yksi Otaniemen nuorimmista killoista. 
Athenelaiset käyttävät maastonvih-
reitä haalareita, joten he sulautuvat 
hyvin ympäristöön kuin ympäristöön. 
Lisäksi haalareiden vasen hiha sekä 
takatasku ovat mustat ja selkää koris-
taa Athenen kauniit kasvot.

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 
1947 perustettu teknillisen fysiikan, 
matematiikan ja systeemianalyysin 
kilta. Killan haalarit ovat luonnonval-
koiset ja ovat jo muutaman vuoden 
värjätty itse teellä oikean sävyn saa-
vuttamiseksi. Haalarien selkämystä 
koristaa killan fii-logo, jonka värit 

vaihtuvat vuorovuosin.

Prodeko ry on Aalto-yliopiston tuo-
tantotalouden opiskelijoiden vuonna 
1966 perustettu kilta. Uskottavuu-
den lisäämiseksi logossa komeilee 
kuitenkin vuosi 1866. Prodekofuksit 
suunnittelevat ja tilaavat haalarinsa 
itse (aivan kuten Maanmittarikillan 
fuksit) ja saavat ne Sikajuhliin. Haala-

rit ovat aina valkoiset ja niitä koristavat sateenkaariraidat.

Tietokilta eli TiK on 1986 perustet-
tu tietotekniikan opiskelijoiden aine-
järjestö. Tietokilta on muotoutunut 
sisäänotoltaan yhdeksi Otaniemen 
suurimmista killoista. Nämä opiske-
lijat tunnistat riennoissa rempseästä 
huumorintajusta sekä tietenkin killan 
kiiltävän mustista haalareista, joi-

den selkämystä koristaa killan epävirallinen valkoinen 
@-merkkiä muistuttava tupsulogo. Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 

2012 perustettu korkeakouluyhdistys, 
joka ottaa vastaan Kemian-, bio- ja 
materiaalitekniikan koulutusohjelman 
fuksit. PT:n haalarit ovat siniset ja jo-
kaista raajaa koristaa keltainen, punai-
nen ja sininen raita, jotka kuvastavat 
korkeakoulun vanhoja kiltoja. Haala-
rien selkää kaunistaa Prosessiteekka-
rien logo - bourdonputkimanometri.

Sanotaan, että Kemistikilta eli KK on 
Otaniemen vanhin ja kaunein kilta. 
Ensimmäinen väite on fakta, ja toi-
sen todenperäisyyden voit päättää 
itse. Kemistin tunnistat kirkkaanpu-
naisista haalareista, joiden selässä 
on teksti ”saa juottaa” ja killan logo, 
neonatomi. Kilta ei enää vastaanota 

uusia fukseja.

Vuorimieskilta eli VK on materiaali-
tekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, 
jonka tunnistaa kaljakorinsinisistä 
haalareista ja kovaäänisestä laulus-
ta. Haalareiden selkää koristaa killan 
logo: timanttiporanterä. Kilta ei enää 
vastaanota uusia fukseja.

Puunjalostajakilta (lyhyemmin PuuJii-
Koo = PJK) yhdistää biomassan ja-
lostusta opiskelevia teekkareita. Puu-
laiset tunnistaa keltaisista haalareista 
sekä iloisesta meiningistä. Kilta on 
tunnettu omalaatuisesta excursiokult-
tuuriaan. Haalareiden selkää koristaa 
killan logo. Kilta ei enää vastaanota 

uusia fukseja.
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AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILAS-
KUNTA, SINUN AYY:SI!

MIKÄ IHMEEN AYY?
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 lukuvuosikalenterista ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaaehtois-
pesteihin. Teemme työtä hyvinvointisi edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.

Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustiloja sekä pa-
kettiautoa erittäin edulliseen hintaan. 

AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/

Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja löydät sivuilta myfrank.fi

AYY Lukuina
• 15 000 jäsentä
• 200 Yhdistystä
• 100M€ omaisuus
• 14M€ vuotuinen budjetti
• n. 50 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia

Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 C, 5. kerros OOP-palvelupis-
teen tilassa (sisäänkäynti ARTS rakennuksen 
pääsisäänkäynnistä), Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9489

Otaniemen palvelupiste ja asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi.
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ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aal-
to-yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopis-
ton opiskelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, jo-
ten kotia kannattaa etsiä myös muiden reittien 
kautta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkau-
punkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat 
ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi 
hakea heti, kun vahvistus opiskelupaikasta on 
saapunut. AYY:n soluasuntojonoihin on saata-
vissa ns. fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riip-
puen.

Asunnon hakeminen AYY:ltä
• Tutustu AYY:n kotisivujen asumiso- 
 sioon ja lue ainakin tarkasti hakuinfo:  
 ayy.fi/asuminen
• Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestel- 
 män kautta: domo.ayy.fi/

Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasol-
la)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410

Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupun-
kiseudulla
• Helsingin opiskelija-asuntosäätiö  
 HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin  
 opiskelija-asumisen järjestäjä.
 www.hoas.fi
• Helsingin yliopiston osakunnat:
 http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
• Yksityiset palveluntarjoajat:
 http://vuokrahuone.com/

OPINTOTUKI
Opintotuki koostu kolmesta osasta: opintora-
hasta, asumislisästä ja opintolainasta.

*ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu aikaisintaan 
1.8.2014, **ja kuitenkin kandidaatin ja maisterin tutkintoon 
yhteensä enintään 50.

Opintotuki on vastikkeellinen etuus. Yhtä nos-
tettua tukikuukautta kohden on suoritettava 
vähintään 5 opintopistettä. Opintotuki on tarve-
harkintainen etuus. Jokaista tuetonta kuukautta 
kohden saa tienata enintään 1970 € ja tuettua 
kuukautta kohden 660€.

Katso lisää opintotuesta:
http://www.kela.fi/opintotuki

Pidä huoli tuestasi: 
Seuraa tulojasi
• Jos ansaitset esim. kesätöistä enem- 
 män kuin opintotuen tulorajat anta- 
 vat myöden, palauta tukikuukausia  
 oma-aloitteisesti tai peru opintotuki- 
 kuukautesi etukäteen.
Älä käytä opintotukikuukausia sairastaessa tai 
lomalla!
• Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan”  
 kannattaa välttää, sillä käytettyjä tuki- 
 kuukausia et saa takaisin, vaikka opin- 
 toja olisikin vielä jäljellä.
• Sairasloman pitkittyessä voit hakea  
 sairauspäivärahaa.
Varmista ja kysy!
• Opintotuessa on tapahtunut viime  
 vuosina useita muutoksia. Älä siis  
 kysy kaverilta – hän saattaa neuvoa  
 sinua tahattomasti väärin.
• Parasta tukea ja ohjausta saat yli- 
 opiston opintotukipalveluista:   
 opintotuki@aalto.fi

•  Opintoraha* 335,32 €/kk
•  Asumislisä enintään 201,60 €/kk 
•  Opintolaina 400 €/kk
•  Tukikuukausia kandidaatin   
 tutkintoon** 32
•  Tukikuukausia maisterin   
 tutkintoon** 23
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). 
Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä yleistervey-
den, suunterveyden ja mielenterveyden alu-
eilla. Voit aina varata ajan YTHS:ltä, kun koet 
siihen olevan tarvetta. AYY:n jäsenmaksu sisäl-
tää YTHS:n vakuutusluonteisen perusmaksun.

Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyt-
tää omaa kunnallista terveysasemaasi tai ter-
veyskeskuspäivystystä.

Lisätietoja: pääkaupunkiseudun terveysneu-
vontanumero p. (09) 100 23

Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyyn-
nön osallistua YTHS:n sähköiseen terveysky-
selyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensim-
mäisen vuoden opiskelijoiden terveydentilan 
kartoitukseen ja on erityisen tärkeää, että vas-
taat siihen. Kyselyn jälkeen saat tarvittaessa 
kutsun terveydenhoitajalle ja/tai hammashoi-
toon. 

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahan-
sa YTHS:n toimipisteen palveluja, myös muilla 
paikkakunnilla. Lisätietoja: yths.fi

Huolissa, elämänhallinnassa ja uupumisessa 
auttaa esimerkiksi opiskelijoiden tukikeskus 
Nyyti. Lisätietoja: www.nyyti.fi 

Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja 
tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat liikunta-
keskukset Helsingin yliopiston keskustakam-
puksella, Kumpulassa, Meilahdessa, Otanie-
messä sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan 
kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosa-
lit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.

Lisätietoa:  www.unisport.fi.

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opis-
kelija-alennuksen (-50 %) saavat ne alle 
30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kirjoilla 
HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opis-
kelijastatus matkakortissaan. Opiskelijan alen-
nuslippu myönnetään myös seutulippualueella 
tilapäisesti asuville ulkomaisille vaihto-opiske-
lijoille, jos lipun myöntämisperusteet muuten 
täyttyvät.

Lisätietoja hinnoista, matkakortista ja alen-
nuslippuhakemus löytyy sivulta www.hsl.fi/li-
put-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien 
välillä
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten 
liikennelaitosten aikataulukirjoista tai reittiop-
paasta osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löy-
dät helposti ajankohtaiset joukkoliikenneaika-
taulut ja -reitit.

Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista. 
Lisätietoa: www.vr.fi.

Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vähin-
tään 80 kilometrin pituisesta linja-automatkas-
ta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.

Sekä junissa että busseissa opiskelija-alen-
nuksen saamiseksi tarvitaan voimassa oleva 
opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan 
jäsenmaksusta ei oikeuta alennukseen!
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Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on 
todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki irti  
opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 

Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai 120 vuotta sitten alkunsa 
myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi-insinöörien oma järjestö. 
Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä, ura- ja  
palkkaneuvontaa, juristipalveluita sekä valtavan määrän jäsenetuja. 

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity TEKin 
opiskelijajäseneksi:  

   www.tek.fi/opiskelijat
 

Terveisin,
Essi Puustinen
Opiskelijakenttäasiamies
essi.puustinen@tek.fi
+358 50 414 5226

Oskari Willman
TEK-ja RIL-kiltayhdyshenkilö
matti.willman@aalto.fi
+358 40 587 1587

Opiskelijajäsenyys  
on maksuton!



44

AY
Y

KY VAALII KYLTERIPERINTEITÄ 
MYÖS OTANIEMESSÄ!

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat 
eli KY toimii kauppatieteiden opiskelijoiden 
eli kyltereiden yhdyssiteenä ja perinteiden 
vaalijana sekä sillanrakentajana Aalto-yhtei-
sössä.

Yli satavuotisen historian myötä KY:lle on muo-
dostunut värikäs kulttuuri, josta tämänkin päi-
vän kylterit saavat nauttia. Lauluilloista kunta-
nauhaan, haalareista wappupiknikiin – KY:llä 
perinteitä arvostetaan ja niitä vaalitaan rikkaan 
opiskelijaelämän pohjana. Juhlivan kylterin tun-
nistaa dollarinvihreistä haalareista!
 
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat erilaiset 
vapaaehtoistoimijat, joita löytyy muutaman 
henkilön kerhoista aina suurempiin monikym-
menhenkisiin jaostoihin asti. Myös toimintaa 
löytyy laidasta laitaan – esimerkkeinä seikkai-
lu-urheilutapahtuma Aalto Adventure Race, 
säihkyvä illallisjuhla Boston Night ja KY:n kun-
tikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia 
suomalaisia artisteja. Vaikka KY:n jäseneksi ei-
vät voi liittyä muut kuin kylterit, suurin osa KY:n 
tapahtumista ovat avoimia kaikille aaltolaisille!
 
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsu-
taan mursuiksi. Mursuvuoden ajan jokainen 

suorittaa yhteisiä opintoja ja pääsee ennen 
pääainevalintaa kokeilemaan kaikkea aina 
yritysviestinnästä rahoitukseen. Kauppiksen 
kandit majailevat Kandidaattikeskuksen U-sii-
vessä, kun taas maisterit suorittavat opintojaan 
Töölössä Arkadiankadulla.

KY:n toimisto Espilä on osoitteesta Konemie-
hentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus, sihtee-
ristö sekä tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää 
vastapäätä sijaitseva juhlatila Saha on KY:n 
käytössä. Perinteinen KY-talo Helsingin yti-
messä Pohjoisella rautatiekadulla on kuitenkin 
edelleen KY:n omistuksessa ja siellä on juhlati-
laa, sauna sekä jäsenpalvelua Töölön maiste-
riopiskelijoille.
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TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö ja sen tär-
keänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvontatyö  
korkeakoulussamme. TOKYO ylläpitää suhteita niin 
koulun sisällä opiskelijoiden ja koulun johdon sekä 
henkilökunnan välillä, kuin koulun ulkopuolella mui-
den korkeakoulujen ja yritysyhteistyökumppanien 
kanssa. TOKYO näyttäytyy myös ARTSn ulkopuoli-
sena yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä taidealo-
jen opiskelijoiden oikeuksien puolustajana.

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTSn opiskelijakulttuu-
rin ylläpitäminen Aalto-yliopistossa sekä omalle kor-
keakoululle ominaisten tapojen vaaliminen ja uusien 
kehittäminen. TOKYO on sitä mitä ARTSin opiske-
lijat siitä kulloinkin tekevät ja se on tärkeää nähdä 
avoimena toimijana. TOKYOn on nyt ja tulevaisuu-
dessa pystyttävä kehittymään aktiivisena osana Aal-
to yliopiston yhteisöä.

TOKYOn hallitus on kanssaopiskelijoistasi muodostuva porukka, joka pyörittää TOKYOn arkipäivän 
toimintaa: tuottaa tapahtumia, viestii kaikesta tärkeästä, valvoo etujasi ja edustaa opiskelijoita kor-
keakoulun työryhmissä ja komiteoissa. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on aina maksimissaan 
kymmenen jäsentä, joista jokaisella on oma vastuualueensa.

Hallituksen jäsenten vastuualueita ovat esimerkiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sosiaalipoli-
tiikka, koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, yrityssuhteet, alumnisuhteet ja työelämä, ainejär-
jestöyhteistyö, uudet opiskelijat ja tutorointi, Poppoo, tapahtumat eli Sheryl, taide- ja kulttuurialojen 
oppilaitosten välinen yhteistyö ja liikunta.

Hallitus kokoustaa kerran viikossa. Uusi hallitus valitaan aina syksyllä TOKYOn syyskokouksessa. 
Hallitukseen voi hakea kuka tahansa TOKYOn jäsenistä vuosikurssiin tai kokemukseen katsomatta, 
sillä vuosi hallituksessa on aina uudenlainen oppimiskokemus.

Hallituksen toiminnan perustana on tietenkin pohjaton rakkaus kouluamme ja muita opiskelijoita koh-
taan. Mikäli siis sydäntäsi painaa jokin tai kaipaat hyvää huumoria - ota empimättä yhteyttä! Tai tule 
muuten vain höpöttelemään, vaikkei niin asiaa olisikaan.

AALTO-YLIOPISTON TAITEIDEN JA 
SUUNNITTELUN YLIOPPILAAT



SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN 
LIITTO - RIL

Morjensta pöytään!

Edustan Suomen Rakennusinsinöörien liittoa RIL:iä. Toimin teekkariyhdyshenkilönä ja tulemme ta-
paamaan heti ensimmäisellä viikolla kaiken alkuohjelman ohessa. Nimestä huolimatta edustamme 
koko Suomen rakennetun ympäristön alan teekkareita ja diplomi-insinöörejä ja liittoomme kuuluu 
hieman yli 6000 jäsentä. 

Valvomme jäsentemme etuja ja edistämme heidän ammattitaitojaan ja verkostoitumista. Ydintoimin-
taamme on täydennyskouluttaa alan ammattilaisia ja julkaisemme vuosittain lukuisia ohjeita ja kä-
sikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, kannanotoin, projektein ja kilpailuin. Tuomme 
Suomeen myös säännöllisesti sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia. 

Teekkareille RIL:n jäsenyys on ilmainen. Vahvistamme osaamistasi viikottaisella Rakennuslehdellä 
sekä aikakausilehti Rakennustekniikalla. Järjestämme myös kyselyitä, joilla kerätään hyödyllistä tie-
toa opiskelusta ja teekkareiden palkasta. RIL-Säätiöltä voit hakea apurahaa esimerkiksi ulkomaan 
harjoittelua varten tai jos suoriudut opinnoistasi 
erinomaisesti. Jos haluat mennä kotilukioosi kerto-
maan alasta, maksamme sinulle siitä! Olet tervetul-
lut tapahtumiimme, joita järjestetään satoja vuoden 
aikana ympäri Suomen. 

Onneksi olkoon vielä erinomaisen alan valinnasta. 
Rakennetun ympäristön alan insinööreillä menee 
tänä vaikeahkona aikana hyvin; tutkimuksemme 
mukaan työtehtäviin ollaan erittäin tyytyväisiä ja 
diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli viime vuon-
na 5128 euroa. Tekniikka & Talous –lehtikin otsikoi, 
että rakennetun ympäristön DI:t elävät ”pumpulis-
sa”. 

Loppusyksystä kutsun sinut ja vuosikurssilaisesi 
saunomaan kattosaunalle toimistollemme Helsin-
gin keskustaan. Nähdään siis siellä viimeistään!

Olli Peltomäki
Teekkariyhdyshenkilö
RIL
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ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi 
illaksi treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa vie-
rähtää aikaa iltaan saakka. Ensimmäinen päivä alkaa maanantaina 5.9.2016 In-
sinööritieteiden korkeakoulun tervetulotilaisuudella ja johdatuksella opiskeluun 
Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) Aalto-salissa kello 9. Aalto-sali löytyy yliopis-
ton Kandidaattikeskuksen toisesta kerroksesta. Paikalla on myös monta sataa 
muuta fuksia ja sali voi olla melko täynnä - ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet 
myös meidät, fuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut meihin 
vielä Varaslähdössä reilua kahta viikkoa aiemmin.

Vastaanottotilaisuuden jälken kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat 
yhteen, ja siirrymme tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä Konein-
sinöörikilta sekä opiskelulinjamme henkilökunta toivottavat teidät tervetulleiksi. 
Puheenvuoron saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvo-
la. Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita ve-
tävät omat ISOhenkilönne (kts. sivu 6). Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjenne 
johdolla toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

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 opis-
kelijakorttisi.

Kello 13 Aalto-salissa alkaa Teekkarielämää-luento, johon siirrytte fuksiryhmit-
täin ISOjenne johdolla. Teekkarielämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti, 
nauttia showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Tilaisuuden 
jälkeen pääsette jatkamaan Otaniemeen tutustumista ISOjenne johdattamina.

Kun Otaniemi on otettu haltuun, on vuorossa grillailua ja illanviettoa Rantasau-
nalla (sama paikka kuin Varaslähdössä). Vanhemmat opiskelijat auttavat koko 
päivän ja illan. Apua saat kysymällä ensisijaisesti keltä tahansa pinkkeihin haa-
lareihin sonnustautuneelta. Illan pimetessä jatkamme saunomalla Rantasaunal-
la, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan. Illalla voit vain rentoutua ja 
tutustua uusiin kavereihisi sekä ympäristöön. Rantasaunalla pääset myös sovit-
tamaan seuraavana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpunaisia opiskelijahaala-
reitasi.

1.

2.

3.

4.

5.
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VIESTINTÄÄ
Sähköposti
Sähköposti on yhteydenpitotavoista kaikista vi-
rallisin. Jokainen teistä saa kouluun tullessaan 
omat Aalto-käyttäjätunnukset ja näillä tunnuksil-
la kirjaudutaan myös aaltomailiin (mail.aalto.fi). 
Sähköpostiosoite on yleensä etunimi.sukunimi@
aalto.fi. Keräämme teiltä ekana päivänä yhteys-
tietolomaakkeella myös sähköpostiosoitteen. Yh-
teystietoja ei laiteta mihinkään yleiseen jakoon, 
vaan yhteystietolomake on pelkästään sitä var-
ten, että me, kipparinne, pystymme tavoittamaan 
teidät.

Sähköpostiosoitteet kerättyemme luomme teille 
aivan oman sähköpostilistan, jonne lähetämme 
joka viikko kipparimailin. Kipparimaili on tärkein 
yhteydenpitokanava teihin, fukseihin. Kipparimai-
lia kannattaa seurata tarkasti, nimittäin sinne ko-
koamme tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tapahtu-
mista ja fuksipistekortin suorituksista.

Meidät kipparit tavoitatte sähköpostilla osoitteista 
paavo.pietikainen@aalto.fi ja tuukka.virkki@
aalto.fi

Facebook
Olemme tehneet teille oman Facebook-ryhmän 
nimellä KIK-fuksit 2016. Ryhmään kannattaa 
käydä liittymässä pikimmiten, nimittäin Face-
bookiin tulee erittäin tärkeää inffoa mm. elokuun 
Varaslähdöstä! Facebookiin laitamme myös tui-
kitärkeää tietoa tapahtumailmoista ja muutenkin 
ajankohtaisista asioista. Facebook ei ole kuiten-
kaan ihan niin virallinen yhteydenpitokanava kuin 
maili, joten mailia kannattaa silti aktiivisesti lukea.

Telegram
Jottei spämmi loppuisi kesken, olemme tehneet 
teille myös ikioman Telegram-ryhmän. Telegram 
on vähän sama kuin Whatsapp, mutta mahdollis-
taa suuremmat ryhmäkeskustelut ja on muutenkin 
hieman kevyempi ohjelma puhelimelle. Telegra-
missa tavoitamme teidät reaaliaikaisesti, esimer-
kiksi kertomalla missä pitää milloinkin olla ja niin 
edelleen.

Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on 
tarkoitettu mukavaksi ja helpoksi keskusteluka-
navaksi. Täältä tavoitatte meidät ja muut fuksit 
hetkenä minä hyvänsä. Ryhmään kannattaakin 
käydä liittymässä vaikka heti! Liittyminen onnis-
tuu kätevästi linkin dy.fi/hap kautta. Telegramissa 
tavoitatte meidät alla olevista puhelinnumeroista.

Paavo: 040 4158675 Tuukka: 040 4150244

Killan tiedotuskanavat
Fukseille suunnattujen tiedotuskanavien lisäksi 
Koneinsinöörikillalla on myös muutama yleinen 
tiedotuskanava. Killan jäsenmaksun maksettuan-
ne sähköpostinne inboxiin alkaa kilahtelemaan 
killan Viikkotiedote, joka kokoaa yhteen kaikki 
killan, AYY:n ja Aalto-yliopiston tiedotteet tulevista 
tapahtumista ja muista mahdollisuuksista.

Viikkotiedotteen lisäksi uutisia tapahtumista löy-
tää killan nettisivuilta osoitteesta koneinsinoo-
rikilta.fi. Killan nettisivuilta löytyy muutenkin tui-
kitärkeää tietoa teihin fukseihin, opintoihin, killan 
hallitukseen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen 
liittyen. Nettisivuihin kannattaakin käydä ehdotto-
masti perehtymässä jo ennen koulun alkua!

Kilta näkyy myöskin vahvasti somessa.  Esimer-
kiksi Koneinsinöörikilta ry –sivusta Facebookis-
sa tykkää noin 1500 ihmistä! Sinunkin kannattaa 
käydä napsauttamassa tykkää-nappulla FB:ssä, 
jotta pysyt kartalla, mitä kaikkea killassa tapah-
tuukaan. Muita some-kanavia killalla ovat muun 
muassa Instagram-tili @koneinsinoorikilta ja Te-
legram-kanava, jonne kätevästi kootaan Viikkotie-
dotteen otsikot. Halutessasi voit myös käydä liit-
tymässä koko killan yleiseen Telegram-ryhmään 
linkistä dy.fi/ham.



Dominante Laulamalla maailmalle

Lähde kuorokaveriksemme monipuolisille keikoille 

ja yllätyksellisille matkoille!
Varaa koelauluaikasi Riinalta

050 3301284
riina.nieminen@aalto.fi

Dominanten koelaulut 13.9. ja 20.9.
Avoimet harjoitukset 12.9.

dominante.fi
#dominantechoir



52

S
Y

K
S

Y

OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
A
AALTO-SALI *Kandikeskuksen toisessa kerroksessa.
AAVA Aalto-yhteisjaosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen 
Aalto-yliopistossa opiskelevat eri alojen opiskelijat.
AINO Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti.
AKSE Akateeminen Kinkkuseura: kinkun ilosanoman julistami-
seen keskittynyt yhdistys.
ALAYHDISTYS *AYY:n suojissa toimiva yhdistys: jokaiselle 
löytyy jotain ja omankin perustaminen on helppoa.
ALUMNI Oppilaitoksessa aiemmin opiskellut henkilö - Aallossa 
yleensä vähintään tekniikan kandidaatti.
ALVARI 1. Alvar Aalto 2. *Kandikeskuksen ruokala 3. *Kandi-
keskuksen takana oleva aukio.
AMFI *Alvarin aukiolla sijaitseva ulkoteatteri.
AMMATTIAINEKERHO Pääaineopintoja tukevaa organisoitua 
toimintaa, kerhoja: *LVI, *VTK, *LRK, *K-kerho, *Ropo, *Vääntö.
ASSARI Assistentti eli opetustoiminnassa avustava tieteenhar-
joittaja.
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.
B
BADEKARBADLINGEN Syksyisin Norjassa järjestettävä kylpy-
ammesoutukilpailu.
BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet killan 
syysnaamiaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola.
D
DIPOLI Valitettavasti remontissa. Ennen kongressikeskus; 
sisälsi mm. ruokalan ja oli AYY:n suurien vuosittaisten bileiden 
*Lakinlaskijaisten sekä *Wapun pitopaikka.
DOMINANTE Teekkarilähtöinen 41-vuotias sekakuoro.
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta domo.
ayy.fi.
E
ETYK En Tule Yöksi Kotiin -varustus.
EXCURSIO = EXCU = XQ Hyöty- ja huviretki teollisuuden 
kohteisiin. Kotimaan pitkä eli kolmipäiväinen excu järjestetään 
killan toimesta kahdesti vuodessa. Myös ammattiainekerhot 
järjestävät jäsenilleen excuja.
F
FTMK Fuksitoimikunta. Kiltojen, osakunnan ja korkeakouluyh-
distyksen fuksikapteeneista muodostuva elin, joka on vastuussa 
fuksikasvatuksesta ja suunnittelee teille mm. vapaa-ajan 
toimintaa.
FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija.
FUKSIKAPTEENI Vastuussa oman kiltansa fuksien vastaan-
otosta ja teekkarikasvatuksesta.
FUKSIMAJURI Otaniemen fuksiasioiden ja kaikkien fuksikap-
teenien pomo. Päättää *Wapun järjestämisestä.
FUKSIPASSI Vihkonen, johon kerätään fuksipisteitä.
FUKSIPISTE Pisteitä kerätään fuksipassiin. Niitä tulee kerätä 
tietty määrä saadakseen lakin mahdollisena Wappuna. Eniten 
pisteitä kerännyt saa Vuoden Fuksin tittelin.
FUKSISITSIT Yksi ehdottomista ykköstapahtumista fukseille, 
syksyn ensimmäiset *sitsit.
G
GORSU Sauna *JMT 5A:n kivijalassa.
GRAVITAATIO Laskiaisrieha, joka aloitetaan päivällä *Ulliksella 
Akateemisella mäenlaskukilpailulla ja illalla jatketaan parin 
tuhannen ihmisen bileillä.
H
HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Esplanadin 

puiston ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupunkiseu-
dun ylioppilaskunnista lakittaa patsaan joka Wappu.
HERVANTA Tamperelaisten Otaniemi.
HOAS Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. HOASilta voi 
vuokrata asunnon edullisesti.
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma.
HSL Helsingin seudun liikenne. Osoitteesta reittiopas.fi löytyy 
bussien, ratikoiden ja paikallisjunien aikataulut.
HUMPSVAKAR Den roliga teknologorkestern Humpsvakar.
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.
I
ISOHENKILÖ Vanhempi tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa sinut 
Otaniemen saloihin.
ITÄINEN SATAMAKAUPUNKI Helsinki.
J
JMT eli Jämeräntaival - Teekkarikylän Route 66. Campuksem-
me sykkivä aortta, poikamieskylän valtaväylä.
JULKKU Parillisina vuosina julkaistava wappulehti, ks *Äpy.
JÄMERÄPARTAINEN INSINÖÖRI Teekkareiden toimia valvova 
henkiolento.
JÄYNÄ Kepponen, jonka ansiosta sekä jäynääjillä että jäynä-
tyillä on - ainakin jälkikäteen – hauskaa.
K
KANDIDAATTIKESKUS Otakaari 1. Täällä tapahtuu suurin osa 
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opetuksesta. Vanhemmat 
tieteenharjoittajat saattavat viitata Kandikeskukseen nimellä 
Päälafka, viitaten Kandikeskuksen entiseen asemaan yliopiston 
päärakennuksena.
KATTOSAUNA *JMT 3A:n ylimmässä kerroksessa sijaitseva 
saunatila.
KETO Aalto-yliopiston keskustoimisto, sisältää mm. palvelupis-
teen.
KIELIKESKUS Kielten opetuksesta vastaava osasto Aallossa. 
Ilmoittautuminen kielikursseille *Oodin kautta ajoissa.
KIKH KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain loppu-
vuodesta.
KIKK KIK:n kiltakunta. Yleisillä vaaleilla vuosittain valittava 
killan ylin päättävä elin.
KILTA Saman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys.
KILTAHUONE eli Kiltis. Loistava paikka tavata kavereita ja 
viettää aikaa.
K-KERHO Konstruktiokerho.
KOLEHTI Killan oma lehti. Ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.
KONEKILTA Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta Ry, Oulun 
koneteekkareiden kilta.
KONELAFKA Koneosasto Otakaari 4, kivojen ihmisten koti. 
Tuttavallisemmin pelkkä lafka.
KORK Koneenrakentajakilta, Tampereen koneteekkareiden 
kilta.
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen Rannan koneteekkareiden 
kilta
KUUBAN YÖ eli Cuba night eli CN. Kiltamme *vuosijuhla. 
Vuonna 2015 kiltamme täytti 100 vuotta!
KYLTERI Kauppakorkeakoulun opiskelija. Rakastettu ja herjat-
tu, vähän niin kuin ruotsalaiset.
KYYKKÄ Vanha karjalalainen perinnepeli, jonka teekkarit ovat 
ottaneet omakseen. Monet ottavat usein enemmänkin.
L
LAFKA Korkeakoulun osasto tai rakennus, esim. *Konelafka. 
Alunperin lyhenne laitoksesta, mutta nykyään tällä voidaan 
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tarkoittaa myös yritystä.
LAKINLASKIJAISET Syys- ja lokakuun vaihteessa järjes-
tettävät isot *AYY:n bileet. Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy 
Lakinlaskijaisiin.
LASKARI 1. kotilaskujen tarkistustilaisuus 2. laskuharjoitusteh-
tävä.
LRK Laivanrakentajain kerho.
LUKKARI Laulunjohtaja ja tunnelmanluoja *sitseillä.
LVI-KERHO LVI-opiskelijoiden ammattiainekerho.
LÄNSIMETRO Syksyllä (toivottavast) liikennöintinsä aloittava 
metro, joka pysähtyy (luojan kiitos) myös Otaniemessä.
M
MAARINTALO Usein puhutaan pelkästä Maarista. Tietokoneita 
täyteen sullottu, 24/7 auki oleva rakennus Maarinlahden ran-
nassa. Rakennuksesta löytyy löytyy myös yleinen suihkutila. 
MAKE Materiaalitekniikan kerho.
MANTA *Havis Amanda
MATKAKORTTI Muoviläpyskä, johon voi ladata aikaa tai 
arvoa. Pakollinen hankinta, mikäli aikoo matkustaa julkisilla 
kulkuvälineillä opiskelijahintaan. Matkakorttia voit käyttää myös 
*Secureprint-tulostimissa tunnistautumiseen
MURSU Kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelija.
MYCOURSES Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan kurssien 
aikataulua sekä opiskelumateriaalia. Löytyy osoitteesta mycour-
ses.aalto.fi.
N
NOPPA 1. *Opintopiste 2. Noppaportaali, vanha ei enää käy-
tössä oleva kurssien materiaaleja sisältänyt tietojärjestelmä 3. 
Useimmiten kuusitahkoinen peliväline.
O
OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava professori.
OODI Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan omia opintosuori-
tuksia, ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja suunnitellaan 
opintoja. Myös lukukausi-ilmoittautuminen tehdään Oodissa. 
Löytyy osoitteesta oodi.aalto.fi.
OK20 Saunatila Otakaari 20:ssä.
OPISKELIJANUMERO Saat omasi syksyllä aloittaessasi opin-
not. Tulet tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla. Opettele ulkoa.
OPINTOPISTE Opintosuoritusten kvantitatiivinen määrä uudes-
sa tutkintorakenteessa.
OSSI TÖRRÖNEN Legendaarinen teekkari (1915-2009), jonka 
mukaan on nimetty muun muassa lampi ja sauna.
OSSINLAMPI Teekkarikylän päätepysäkkiä lähinnä sijaitseva 
pieni lampi.
OSSINSAUNA Saunatila Otakaari 18:ssa.
OPISKELIJAKORTTI Monessa paikassa hyödyllinen läpyskä, 
jolla todistat olevasi opiskelija.
OSTARI Otaniemen ”ostari”, jossa sijaitsevat mm. Alepa ja 
R-kioski.
OTAHALLI Otaniemessä sijaitseva urheilukeskus.
P
(P)ERHEKYLÄ Teekkarikylän Servin Maijan Tien puoleinen 
osa.
PHUXIVATOR TF:n fuksikapteeni.
PK Polyteknikkojen kuoro.
PLK Saneerausyritys.
PO Polyteknikkojen orkesteri.
POIKAMIESKYLÄ Teekkarikylän osa, jossa on paljon so-
luasuntoja. 
POLI *TKK.
POMPPA lappeen Rantalainen perinnepallopeli.
PRUJU Opintomoniste, kurssin oheismateriaali tai yleisesti 
mikä hyvänsä mallivastaus.
R
RANTSU Rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella JMT 5:n ja 7:n 
takana meren rannalla.

ROPO Rakentamistalouden opiskelijoiden ammattiainekerho.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torvimusiikkia 
esittävä legendaarinen teekkaripalomiessoittokunta.
S
SECUREPRINT Koulun tarjoama verkkotulostin.
SILLIS Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien seuraa-
vana aamuna.
SITSIT Laulu-, juoma-, ja ruokapitoinen akateeminen pöytäjuh-
la.
SMT eli Servin Maijan Tie. Perhekylän valtaväylä.
SMÖKKI eli Servin Mökki. *JMT:n alkupäässä sijaitseva raken-
nus. Lukemattomien juhlien pitopaikka.
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät juonen-
käänteet ja improvisaatio ovat arvossaan. Spekseihin kuuluu 
myös vuorovaikutus yleisön kanssa.
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kattojärjestö 
kaikille ylioppilaskunnille.
T
TEEKKARI Teekkarilakin arvoiseksi todettu tekniikan alan 
opiskelija.
TEEKKARIHYMNI Lauletaan aina klo 00:00.
TEEKKARIJAOSTO TJ, AYY:n jaosto, joka vastaa ylimpänä 
teekkareihin liittyvistä asioista.
TEEKKARIKYLÄ Otaniemen asuntokeskus valtaväylinään 
*JMT ja *SMT.
TEEKKARILAKKI Kaunis kuusikulmainen viehättävällä tupsulla 
ja ylioppilaskunnan kokardilla varustettu kesälakki.
TEEKKARIMUSEO Teekkareiden 142-vuotisesta historiasta 
kerätty pysyväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa.
TEEKKARISPEKSI *Alayhdistys, joka tuottaa häkellyttävää 
näytelmäkulttuuria vuodesta toiseen.
TEMPAUS Ks. fuksioppaan sisältö.
TEK Tekniikan Akateemiset.
TF eli Täffä 1. Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta 2. 
Osakuntatalo Dipolin vieressä, päivisin ruokala. Tarjolla erin-
omaista pastaa keskiviikkoisin.
TKK Edesmennyt Teknillinen Korkeakoulu.
TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta.
TUPSUFUKSI Opiskelija ensimmäisen ja toisen *Wappunsa 
välissä.
U
ULLANLINNANMÄKI eli Ullis. Kaivopuiston mäki, jonka maas-
toon Wappuna ja Laskiaisena hillittömät määrät opiskelijoita ja 
muuta väkeä.
V
VTK Valmistustekniikan kerho.
VUOSIJUHLAT Yhdistysten tai organisaatioiden merkkipäivään 
nivoutuva iltapuku/frakkijuhla ks. *Kuuban Yö.
VÄRE Vanhalle Ainon aukiolle rakentuva yliopiston uusi raken-
nus.
VÄÄNTÖ Rakennesuunnittelun opiskelijoiden ammattiaineker-
ho.
W
WANHA POLI Helsinkiin jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo, 
nykyisin GLO Hotel Art.
WAPPU Otaniemen kansallinen juhlapäivä, teekkarin joulu. 
Järjestetään, jos *Fuksimajuri niin suo.
WIRSU Suomen koneteekkareiden yhteinen laulukirja. Omasi 
voit hankkia toimistosta.
Y
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
Ä
ÄITI Älä unohda soittaa välillä!
ÄPY Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu, ks. Julkku.
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Jappadaida!

Mitä suurimmat pahoittelut tekemäsi erheen johdosta, sillä olet ilmeisesti päätynyt lukemaan kone- ja 
rakennustekniikkaa. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen, sillä erhe on helppo korjata! Me Aal-
to-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:ssä haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden liittyä Otaniemen 
suurkilloista siihen parempaan, jossa sähköinen potentiaalisi pääsee täysiin mittoihinsa. Pinkit haala-
rit kannattaakin oitis muuttaa uskottavammaksi vaihtamalla ne valkoisiin.

Sähköinsinöörikillalla ja Koneinsinöörikillalla 
on pitkät perinteet keskinäisestä viha-rak-
kaussuhteesta. Yhteisen taipaleensa aikana 
killat ovat jäynänneet toisiaan ja kisailleet mo-
nissa eri lajeissa. Sinä ja muut fuksit pääset-
tekin todistamaan kykynne heti varaslähdön 
SIK-KIK-kisailussa ja ensimmäisen viikon 
köydenvedossa. Vanhemmat KIKkiläiset tun-
nistaakin helposti heidän haalareidensa vih-
reän pinkistä maastokuvioinnista.

Miksi valkaista haalarit?
      - KIK on hernelajike, ei kilta
      - Mies pinkissä ei ole uskottava (toivo- 
 tamme myös kauniimman sukupuo- 
 len edustajat tervetulleeksi kiltaam- 
 me!)
      - SIK voittaa perinteisesti köydenve- 
 don

Hauskaa kesää ja varo korkeaa jännitystä!

Terveisin,
Anni Parkkila ja Miika Koskela
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit

PS. Sähköinsinöörikillan jäseneksi voi liittyä täyttämällä lomakkeen osoitteessa
http://tinyurl.com/kik-to-sik

sekä maksamalla jäsenmaksun:
Summa: 8 €
Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
BIC: NDEAFIHH
Viite: 13

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
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OTANIEMI

Tässä on kartta Otaniemestä suunnistamisen helpottamiseksi. Ravintoloita löytyy haarukoilla mer-
kityistä paikoista. Ruokalistoja voi käydä selailemassa osoitteesta ruokalistat.net. Otaniemen ”os-
toskeskuksesta” (numero 15) löytyy Alepan lisäksi R-kioski ja apteekki.

Varaslähtö järjestetään 20.8 Rantasaunalla, kuvassa numero 10. Selityksen perässä suluissa on 
viikonpäivä, jos jokin ensimmäisen viikon luennoista pidetään kyseisessä talossa.

1. Tuotantotalouden ja Automaatio- ja sys-
teemitekniikan laitos (torstai)
2. Tietotekniikan laitos
3. Kirjasto
4. Amfi
5. Kandidaattikeskus (maanantai)
6. Konetekniikan laitos (lähes joka päivä)
7. Sähkötekniikan laitos (tiistai)
8. YTHS

9. Servin Mökki
10. Rantasauna (Varaslähtö)
11. Otakaari 20
12. Teknologföreningen
13. Dipoli
14. AYY:n keskustoimisto
15. Otaniemen ostari
16. Otahalli
17. Maarintalo



CHECKLIST
KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJEN ALKUA:

  Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut
  läsnäolevaksi

  Olen maksanut AYY:n ja Koneinsinöörikillan jäsenmaksun

	 	 Olen	vieraillut	killan	sivuilla	osoitteessa	koneinsinoorikilta.fi

  Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä tai HOAS:lta. Hätämajoitusta
  järjestetään ensimmäisillä viikoilla sitä tarvitseville

  Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja 
  asumislisähakemuksen

	 	 Olen	hakenut	opiskelijakorttia	osoitteessa	frank.fi

  Olen varannut lauantain 20.8 kalenterista vapaaksi Varaslähtöä   
  varten (QR-koodi Facebookiin sivun alalaidassa vasemmalla)

  Olen liittynyt Facebookissa KIK-fuksit 2016 –ryhmään (QR-koodi   
  Facebookiin sivun alalaidassa keskellä)

  Olen liittynyt KIK-fuksit 2016 Telegram-ryhmään (QR-koodi ryh-  
  mään sivun alalaidassa oikealla)

  Olen printannut AYY:n jäsenmaksukuitin ja ottanut sen mukaan   
  koululle

	 	 Olen	tarkistanut,	että	Aalto-sähköpostini	toimii:	mail.aalto.fi

  Olen varannut käteistä rahaa mukaan ensimmäisille viikoille

  Olen ottanut mukaani tumman puvun/cocktail-mekon kolmannen   
  viikon fuksisitsejä varten


