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FUKSIKAPTEENIEN TERVEHDYS

odella suuret onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa Suomen suurimpaan ja kauneimpaan
kiltaan, Koneinsinöörikiltaan! Käsissäsi
pitelet Koneinsinöörikillan Fuksiopasta
2018, eli sinut on valittu
opiskelemaan kone- ja
rakennustekniikkaa
Aalto-yliopiston
insinööritieteiden
korkeakouluun,
tuttavallisemmin
ENGiin. Tämä kyseinen opas on tehty
juuri sinua varten, ja
se sisältää kaiken mitä
tarvitsee tietää ennen
Otaniemeen saapumista. Asiaa on paljon
(eikä se lopu tähän),
mutta kaikkea ei onneksi heti tarvitse sisäistää.
Muistathan kuitenkin
vähintään tarkistaa, että
viimeiseltä sivulta löytyvästä
checklististä ruudut ovat ruksattuna, jotta ensimmäiset
askeleesi kohti teekkariutta
ekalla viikolla ovat mahdollisimman vaivattomat!

Meidän kahden apuna sinun ja fuksitovereidesi kotouttamisessa yliopistoon ja Otaniemeen
on joukko ISOhenkilöitä, jotka opastavat teitä
pienempiin fuksiryhmiin jaettuina elämään
Otaniemessä niin akateemisesta, kuin opiskelijaelämänkin näkökulmasta. Yhdessä ISOhenkilöiden kanssa me fuksikapteenit pidämme
huolen, että teekkarikulttuuri, Otaniemi
ja niiden moninaiset mahdollisuudet
tulevat sinulle ja kavereillesi tutuiksi
(unohtamatta opiskelua!) Suosittelemmekin lämpimästi lähtemään
rohkean ennakkoluulottomasti
mukaan tapahtumiin ja itseä erityisesti kiinnostavaan toimintaan.
Nauti vielä loppukesästäsi, vaikka
varmasti odotat syksyä suurella
innolla meidän tavoin. Jos tulee
mieleen kysymyksiä, joihin ei
tästä oppaasta löydy vastauksia,
niin muista, että meidän puoleen voi kääntyä missä asiassa
tahansa. Syksyllä nähdään!
Fuksikapteenisi,
Markus ja Samuli

Me olemme Markus ja Samuli, sinun Fuksikapteenisi.
Meidän vastuullamme on
varmistaa, että fuksivuodestasi muodostuu ikimuistoinen ja mahdollisimman
päräyttävä. Näiden lisäksi yksi
tärkeimmistä tavoitteistamme
on varmistaa, että sinusta kasvaa tupsulakin arvoinen teekkari
ja saat painaa ikioman teekkarilakin päähäsi mahdollisena Wappuna
2019. Toimimme myös ensimmäisenä linkkinäsi kiltaan, korkeakouluun
ja ylioppilaskuntaan, eli meiltä voit kysyä
mitä vain ja milloin vain!

Markus Järvelä
markus.jarvela@aalto.fi
040 8449885
TG: @markusjarvela

Samuli Vehkomäki
samuli.vehkomaki@aalto.fi
050 3206203
TG: @Vehkomaki
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikastasi Aalto-yliopistossa!
Olet suoriutunut pääsykokeista kunnialla ja on aika
ottaa katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi
osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Noora Salminen ja tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja
ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan kaikkien, tekniikan alan fukseja
vastaanottavien, yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.
Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistossa
opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Akateeminen vapaus antaa sinulle oikeuden päättää opinnoistasi
ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta se edellyttää
myös paljon vastuuta omasta opiskelustasi. Voit itse
päättää missä tahdissa opiskelet, mutta loppukädessä
olet itse vastuussa opintojen etenemisestä. Kannattaa
siis heti alusta alkaen pohtia omaa ajankäyttöä ja jaksamista.
Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden lisäksi
nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita.
Yhtenäinen ja monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella äärimmäisen
rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä
samanhenkisessä seurassa!

teiden vaalimisesta, kuitenkaan niihin jumittumatta.
Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa
tai hullua teekkarit sattuvat keksimään.
Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät
kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään jätetä
yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen meininki ja kulttuuria kuvastaa hyvin erilaiset
projektit, joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä
ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä tekijöitä. Tahdon
rohkaista, sinua arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin
vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suomessa,
erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin
itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain
tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo 125
vuotta. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perin-
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi
tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä,
sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi
oman teekkarilakin. Fuksipisteet tutustuttavat sinut
teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä muihin
Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa unohtamatta!
Fuksivuosi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän
sellaisen teille järjestää.

mukset ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi
yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet
toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat omasta
opiskeluajastasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vuosi,
suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan
sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule
rohkeasti juttelemaan milloin vain, toivottavasti saan
tutustua myös sinuun. Toivotan sinulle ikimuistoista
fuksivuotta!

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurssikavereihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä
tekeminen ja kokeminen, uudet ystävät sekä koke-

Noora Salminen
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Grattis till din studieplats på maskin- och byggnadsteknik och välkommen till Aalto-universitetet! Du skulle inte ha
kunnat välja bättre, framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår.
Jag heter Axu och är Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min
viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar. Bara du vill tala eller lära dig svenska här vid universitetet så är du
varmt välkommen till TF. Vi tar emot alla med öppna armar, det är bara att komma med till vårt nationshus, Urdsgallar,
under orientationsveckan eller kontakta mig.
Det kommer att ordnas mycket program för er och 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, eftersom de som får
tillräckligt med phuxpoäng kan få teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!
Jag vet att Samuli och Markus kommer att ta bra hand om dig, men jag är också alltid här för dig. Kom ihåg att läsa
igenom hela denna blaska ordentligt och ta i tid itu med alla de nya utmaningarna som kommer. Ta checklistan i denna
blaska till hjälp. Jag hoppas du har en skön sommar och vi ses i september! :)

Axel ”Axu” Cedercreutz
Phuxivator
+358 50 597 0196
phuxivator@tf.fi
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ISOTERVEHDYS
Voe mavon silimä, työ ootta piässeet mahtavvaan yljopistoon opettelemmaan kone- ja rakennustekniikkata! Eessäpäen näättäs olevan aeka mahtava vuksivuosj, paljo uusia kaveriloeta, kaeken näköstä tapahtummoo ja unneottamattomia elämyksiä! Varmaan teetä ja jonnii verran jännittää ja melekeen väetän että se jännitys ee oo vähenemmään
päen tässä syksyn lähetessä. Ensmäesten päevien aekaan teelle tulloo toesj paljo uutta tietoo ja ilimoelle noosoo varmaan paljon kysyttävvöö. Teijän onneks tässä kaekessa apuna teellä on Koneinsinnöörjkillan ISOt!
ISOt on porukka vanahempia opiskelijoeta, joetten hommana on aattoo ja ohjaella teetä. Tuutori lienöö monelle tutun
kuulonen sana jo entuuvestaan. ISOt on teijän tuutoreeta, mutta sen piälle hyö ovat meleko paljon muutakkiin. Hyö
aattaavat teetä nii opintojen kun opiskelijaelämännii kanssa. ISOt perehyttäävät teijät alakuun yljopistossa opiskelluun
ja teekkariuven mualimmaan.
Myö ISOjen kanssa ollaan olemassa pelekästään teetä varten. Lähe siis rohkeena mukkaan toemintaan ja naati tääsillä
aenutlaatusesta vuksivuojestas!
Innokkaasti syksyä ootellessa!
Antti Honkanen
ISOvastaava Iisalamesta
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Yhdistä pisteet.
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Opinnot
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OPINNOT

OPINTOJEN RAKENNE
Opiskellessasi Aalto-yliopistossa insinööritieteiden kandidaattiohjelmassa, tarkemmin kone- ja rakennustekniikan pääaineessa, tutkintosi rakenne on kaksiosainen.
Suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon, jonka
jälkeen jatkat diplomi-insinöörin tutkinnon parissa.
Tutkinnot jakautuvat sivulla olevan kuvan mukaisesti
eri osiin. Kuvassa on myös kerrottu eri kokonaisuuksien
laajuudet opintopisteinä. Nimistäkin voit huomata, että
sivuaineen ja vapaavalinnaiset opinnot saat itse päättää.
Näiden kurssien avulla voit esimerkiksi tukea pääaineesi
opintoja. 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 tutkinnosta suoriutuu siis kolmessa vuodessa ja valmiiksi diplomi-insinööriksi viidessä vuodessa. Ei kannata huolestua, jos tutkintorakenne
tuntuu sekavalta ja kurssien valitseminen jännittää, mallilukujärjestysten ja tuutoroinnin avulla opiskelun aloittaminen on helppoa ja itselle huolehdittavaksi jää vain
kurssien suorittaminen.
Perusopinnot ovat kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille yhteisiä. Niillä pääset tutustumaan
siis myös energia- ja ympäristötekniikan ja rakennetun
ympäristön opiskelijoihin. Perusopinnot sijoittuvat pääasiassa ensimmäiseen opiskeluvuoteen. Perusopintojen
sisältäessä yleishyödyllisiä kursseja, pääaineen opinnot
johdattelevat oman alan ammattiosaamiseen. Kandivaiheen pääaineopinnoissa opetetaan perusteet, joita tarvitaan muun muassa koneiden ja rakennusten suunnittelussa ja laskennallisessa tarkastelussa maisterivaiheen
opinnoissa.
Lisätietoa tutkinnon sisällöstä ja kursseista:
Opinto-oppaat
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opetussuunnitelma+2018-2020
Lukujärjestykset
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Kone-+ja+rakennustekniikka+2018-2020
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Vapaavalintaiset 30 op

Diplomityö 30 op

Ohjelman
opinnot 60 op

Maisterivaihe (120 op)

Pääaine 60 op
(statiikkaa, dynamiikkaa,
mekaniikkaa sekä
kandidaatintyö)

Vapaavalintaiset 25 op
Sivuaine 25 op

Perusopinnot 70 op
(matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia yms.)

Kandidaattivaihe (180 op)

OPPIMISPALVELUT
Insinööritieteiden korkeakoulun
opiskelijapalvelupiste
Yhteystiedot:
Huone K102, Otakaari 4. Avoinna ti ja to klo 12-14.
email: studies-eng@aalto.fi
puh. 050 3478 230
Opiskelijapalvelupisteellä sijaitsee myös
opinto- ja harjoittelijaneuvojien palvelupiste
email: advisors-eng@aalto.fi
puh. 050 406 4409 (Myös WhatsApp ja Telegram!)
https://www.facebook.com/opintoneuvola
Opinto- ja harjoitteluneuvojat sekä kv-neuvoja ovat
tavattavissa vastaanottoaikoina, opiskelijapalvelupisteellä
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjaajalta Mari
Martinmaalta
email: mari.martinmaa@aalto.fi
puh. 050 3048190

Palvelupisteessä
•
saat opintoneuvontaa
•
saat opiskelutodistuksia
•
voit noutaa valmiita tutkintotodistuksia
ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin
•

Akateeminen ohjaus
Heti opintojen alussa uusi opiskelija saa itselleen
akateemisen ohjaajan. Akateemista ohjaajaa on tarkoitus tavata joka syksy ja joka kevät. Tapaamisen
kesto on ohjeellisesti noin 15-30 min. Akateeminen
ohjaus sisältää opiskelijan tavoitteiden edistämistä,
urasuunnittelua ja opintosuunnitelman tekemistä.
Oppimispalvelut tukee ja koordinoi akateemista
ohjausta.

Yliopiston yhteinen opiskelijapalvelupiste:
Starting Point, Otakaari 1, huone Y199
auki ma - pe klo 11- 13
Opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280
Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite:
opiskelijapalvelut@aalto.fi
https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/
Akateeminen+ohjaus
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OPINNOT

Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot, kuten opintotuutorit/ISOhenkilöt, opintoneuvojat, opinto-ohjaaja ja oppimispalveluiden henkilökunta sekä akateemiset ohjaajat. Kurssikohtaista
neuvontaa antavat kurssien opettajat. Oppimispalveluiden henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä kaikissa
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

OPINNOT

KOULUTUSOHJELMAESITTELY
opiskelijat teknistieteelliseen ymmärrykseen ja luovaan
ongelmanratkaisuun. Siihen sisältyy vakiintuneita
matemaattis-luonnontieteellisiä perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. Maisterivaiheen tarkempia
syventymiskohteita koneenrakennustekniikassa ovat
mekatroniikka, koneenrakennuksen materiaalitekniikka, tuotantotekniikka ja tuotekehitys.

KONE- JA RAKENNUSTEKNIIKKA

Uusi kandiohjelma näki päivänvalon vuonna 2013
kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun tutkintouudistuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan
koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois, teistä ei
kuitenkaan tule kone- ja rakennustekniikan diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkemmin
maisterivaiheessa.

Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomaisesti
esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslaskenta,
virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka ja elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi. Opiskelussa
on mahdollista syventyä, sekä teoreettisesti haastaviin,
että käytännönläheisiin tehtäviin. Opiskelu antaa valmiudet toimia myös muissa konetekniikkaan liittyvissä
teknisesti vaativissa tehtävissä. Sovelletun mekaniikan
puolella tarkempia syventymiskohteita ovat laiva- ja
meritekniikka, lujuusoppi ja arktisten olosuhteiden
tekniikka.

Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? 2013 startanneet kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrattuna paljon laaja-alaisempia. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa vasta myöhemmässä
opintojen vaiheessa. Konetekniikan ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin monia samoja kursseja.
Vanhaan tutkintoon verrattuna teillä tulee olemaan
tekniikan kandidaatteina laajempi osaamiskenttä.
Myös opintopolku kandivaiheessa on selkeämpi. Suurempi määrä vapaavalintaisia kursseja tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamistaan haluamaansa suuntaan.

Master’s Programme in
Building Technology (CIV)
Rakennustekniikan maisteriohjelma antaa laaja-alaiset
tiedot yleisestä rakennetekniikasta, rakennusfysiikasta,
korjausrakentamisesta, rakennusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikasta, tietoyhdennetystä rakentamisesta sekä rakentamistaloudesta. Kotimaisella rakennusalalla on pulaa osaajista, joten rakennustekniikan
opiskelijat ovat työllistyneet erinomaisesti viime aikoina. Opinnot antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelun, -tuotannon ja -teollisuuden sekä muiden
yksityisten tai julkisten työnantajien rakennusalan
asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

MAISTERIOHJELMAT
Master’s Programme in
Mechanical Engineering (MEC)
Tässä maisteriohjelmassa yhdistyvät sekä koneenrakennustekniikan että sovelletun mekaniikan suuntautumisalat.
Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja
monipuolinen ala. Kestävän kehityksen periaate suunnittelussa ja mekaanisten tarkkuusvaatimusten nousu
yhdessä kustannustehokkuuden kanssa vaativat koneenrakennustekniikan huippuosaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei toimi ilman
mekaniikkaa, vaikkakin suunnittelijoilta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä mm. konetekniikan, elektroniikan,
ohjelmistojen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien
kesken. Koneenrakennustekniikan opetus antaa valmiudet kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden
tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus johdattaa
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SYKSYN KURSSIT
OPINNOT

Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti murehtimatta sen enempää kursseista kuin niille ilmoittautumisestakaan. Opintojen alkua helpottamaan Oppimispalveluiden koordinaattorit ovat laatineet parille ensimmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, 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 suoritusten seuranta).

Matriisilaskenta
Tämä on yksi neljästä pakollisesta matematiikan kurssista. Matriisien hallinta kuuluu diplomi-insinöörin
perustaitoihin. Niiden avulla voi ratkaista esimerkiksi
yhtälöryhmiä. Matriisitietous on myös hyödyksi myöhemmissä opinnoissa esimerkiksi mekaniikan kursseilla.

Orientaatio yliopisto-opintoihin
insinööritieteissä (ENG-A110)
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla ja se
kestää ensimmäisen periodin ajan. Kurssin tavoitteena on varmistaa opiskelijan opintojen sujuva käynnistyminen, tutustuminen tiedeyhteisöön ja opiskelijan
integroituminen korkeakouluun. Kurssi sisältää harjoituksia, joissa tutustutaan opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöympäristöihin, kuten MyCourses,
WebOodi ja Into.

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritieteisiin,
niiden tulevaisuudennäkymiin ja historiaan. Kurssin
tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan diplomi-insinöörien osaamisalueita ja työllistymismahdollisuuksia. Kurssin voi myös korvata jollain muulla, esim.
UWAS-kurssilla (University Wide Aalto Studies).

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
Tämä kurssi jatkaa siitä, mihin lukiomatematiikka jäi.
Tiedossa on paitsi kertausta, myös tarkempaa syventymistä tuttuihin käsitteisiin.
Kieliopinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieliopintoina yksi haastava kielikurssi ja toisen kotimaisen
kielen kirjallinen ja suullinen koe. Lähtötasosta riippuen kielikokeet voi suorittaa joko suoraan tai omalle
tasolleen sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen kielen
kurssit kannattaa suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja.
Ohjelmoinnin perusteet
Kurssi on ensimmäinen kahdesta pakollisesta tietotekniikan kurssista ja sillä päästään tutustumaan koodaamisen kiehtovaan maailmaan. Tiedossa on mielenkiintoisia ja mieltä avartavia harjoituksia tietokoneen
ääressä.
Termodynamiikka
Termodynamiikan kurssilla päästään tutustumaan
muun muassa lämpövoimakoneisiin. Kurssilla esitellään paljon tärkeitä käsitteitä, jotka tulevat vastaan vielä monella kurssilla tämän jälkeenkin.

Opiskelija voi vaikuttaa!
Heti opintojen alussa tulette luultavasti huomaamaan, että
vaikka opiskelettekin huippuyliopiston huikeassa Insinööritieteiden korkeakoulussa, sen toiminta ei vielä ole aivan
täydellistä. Epäkohtia ja parannusehdotuksia onkin siis
suotavaa tuoda esille ja samalla kehittää korkeakouluamme! Helpoin ja tehokkain tapa vaikuttaa opetukseen on
vastata kurssin lopuksi kurssipalautekyselyyn. Kurssipalautteen antaminen on nopea toimenpide, joka edistää
opetuksen laatua.
Tämän lisäksi myös killan opintosektori ja hallopedit valvovat opiskelijoiden etua. Opintosektoriin kuuluu opintoministerin lisäksi kolme opintosihteeriä, jotka mielellään
vievät opintoihin liittyviä huolia ja epäkohtia eteenpäin.
Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat puolestaan
istuvat korkeakoulun eri toimielimissä ja työryhmissä.
Mikäli et tiedä, kuinka lähtisit viemään kohtaamiasi epäkohtia eteenpäin, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä
opintosektoriin ja hallopedeihin!
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OPISKELU KORKEAKOULUSSA
Pääaineiden koordinaattorit laativat mallilukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain käydyiksi suunnitellut
kurssit. Osa kursseista sisältää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä järjestyksessä.
Lukujärjestys on suunniteltu siten, että keskiverto-opiskelija selviytyy kursseista inhimillisellä työmäärällä. Mallilukujärjestykseen merkittyjen kurssien lisäksi voit vapaasti valita esimerkiksi kielten, viestinnän tai vaikka seuraavan
vuoden kursseja. Päätös on täysin henkilökohtainen, monille suunnitellut kurssit riittävät mainiosti. Jos kaipaat
lisätietoa kursseista, voit kääntyä pääaineen koordinaattorin ja/tai opintoneuvojan puoleen.
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille sekä tentteihin pitää ilmoittautua WebOodissa (https://oodi.aalto.fi/a/) Kursseihin voi sisältyä laskareita
tai harjoitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. Ensimmäiset
kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISOjen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse stressata. Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisällöistä ja käytännöistä kerrotaan niiden
ensimmäisillä luennoilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin MyCoursesissa https://mycourses.aalto.fi/?lang=fi.
Tentit
Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään kurssitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet samalla ilmoittautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tentteihin, joihin täytyy ilmoittautua normaalisti. Saat sähköpostivahvistuksen kurssille, kurssitenttiin ja tenttiin ilmoittautumisesta.
Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fisaannot/Aalto-yliopiston+yhteinen+tenttiohje
Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina ainakin kurssikirja ja luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy Aalto-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja voi ostaa kirjakaupoista. Usein
kannattaa kuitenkin kysellä omilta ISOhenkilöiltä ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta käytettyjä kirjoja. Ensin kannattaa tarkistaa, mikä painos kirjasta on käytössä ja kelpaavatko vanhat.
Aalto-yliopiston kirjasto: http://lib.aalto.fi/fi/
Luennot ja laskarit/harkat
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuharjoitusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla kerrotaan mahdollisista laskuharjoituksista, laboratorio- ja harjoitustöistä – yleensäkin kaikesta, mikä
on tarpeellista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka akateeminen vapaus antaa mahdollisuuden jättää osan kurssien
opetustapahtumista välistä, ei se tarkoita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luennoille osallistuvat opiskelijat
menestyvät tutkimuksen mukaan parhaiten opinnoissaan.
Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoitellaan
lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit, jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiskelijoita. Hyvä assari on kultaakin kalliimpi, sillä assareiden
opastuksella on mahdollista laajentaa ymmärrystä aihealueista, joita on luennoilla käsitelty ja selvitellä luennoilla epäselviksi jääneitä asioita. Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään luennolla käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla laskuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona,
tai riittävä pistemäärä laskareista voi olla erikseen osasuorituksena edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla
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ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. Laskaritehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkiksi kurssin
MyCourses -sivuilla. Viime aikoina hyväksi todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit
auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee
yhdessä kavereiden kanssa.

Omien opintojen suunnittelu:
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opintojen+suunnittelu
Opintopsykologien sivusto:
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opinto-+ja+uraohjauspsykologit
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Akateeminen vapaus ja -vastuu
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Apua
esimerkiksi opintojen ohjauksessa on kuitenkin aina saatavilla! Jos akateeminen vastuu painaa liiaksi, niin kurkkaa vaikka
nämä linkit:

OPINNOT

HARJOITTELU
Kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää harjoittelua 5 op (valinnaisiin opintoihin). Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.
Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon
tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Hyvin suoritettu
harjoittelu ja oppimista edistävä raportointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.
Kurssissa Harjoittelupassi (1 op) opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia. Kurssi
(ts. harjoittelupassikurssi) suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja sen jälkeen suoritetaan
Työympäristöharjoittelu (2 op). Lisäksi, opiskelijaa suositellaan täydentämään opintojaan ja osaamistaan Syventävällä harjoittelulla (2 op). Opiskelija voi suorittaa em. harjoittelukurssit myös eri järjestyksessä, eivätkä kurssit ole
esitietovaatimuksena toisillensa.
Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu
Harjoittelukurssien MyCourses –sivuilta, harjoittelukurssit löytyvät kurssikoodeilla. Tarkemmat ohjeet kurssien
suorittamiseen kerrotaan kunkin kurssin aloitusluennolla.
Lisätietoa harjoittelukursseista saat
harjoitteluneuvojalta, yhteystiedot ja
vastaanottoajat Into-sivulla: https://into.
aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
sekä harjoittelukurssien kurssitiimiin ja
harjoittelun vastuuryhmään kuuluvilta
henkilöiltä.
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ARMEIJA JA SIVIILIPALVELUS
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Kuulutko yhteen niistä reilusta kymmenestä ensimmäisen vuoden opiskelijoista, jotka ovat lähdössä suorittamaan
asevelvollisuutta syksyn kestäneiden opintojen jälkeen? Ei hätää, homma toimii erittäin hyvin tästä huolimatta –
päinvastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin! Asevelvollisuuden suorittaminen syksyn jälkeen
ei vaikuta opiskelujen etenemiseen lainkaan. Me Fuksikapteenit pidämme huolen siitä, että syksyn jälkeen lähtevillä
on tarvittavat fuksipisteet kerättynä jo syksyllä, jotta tupsulakin saaminen ei esty mahdollisena Wappuna. Oikeastaan
ainoat tahot, jotka voivat estää lakin saamisen, ovat komppanianpäällikkö sekä siviilipalveluspaikan esimies, joten
heihin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin lomien saamisen suhteen. Lomat todennäköisesti saa neuvoteltua mahdolliseksi Wapuksi, kunhan osaa perustella asian riittävän hyvin.
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
The Polytech Choir
KOELAULUT
11.9. klo 17
TUAS-talo (Maarintie 8)
Lisätietoa

http://www.polyteknikkojenkuoro.fi
/kuoron-esittely/koelaulut/
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Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/Koelaulut2018S
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PUHEENJOHTAJAN PULINAT
Arwon fuksi,

KILTA

erittäin lämpimästi tervetuloa Suomen parhaimpaan kiltaan, Koneinsinöörikiltaan! Taipaleesi yhteen elämäsi hienoimmista kokemuksista on jo alkanut, sillä pitelet kädessäsi Koneinsinöörikillan
fuksiopasta. Onnittelut opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa kone- ja
rakennustekniikan opintojen parissa! Syksyllä alkaa unohtumaton
ja antoisa fuksivuotesi, joka pitää sisällään opiskelun lisäksi integroitumisen opiskelijayhteisöön, uusia ystäviä ja paljon tapahtumia.
Tuleva vuosi myös varmasti mietityttää, mutta huoli pois, sillä olet
muiden tapaan uudessa tilanteessa ja saat tehdä omasta fuksivuodestasi juuri haluamasi näköisen. Olemalla aktiivinen, utelias ja innokas varmistat, että saat kaiken irti fuksivuodestasi ja säkkikaupalla
tarinoita kerrottavaksi jälkipolville. Hyvin menneen ensimmäisen
opiskeluvuoden jälkeen voit saada keväällä teekkarilakin koristamaan päätäsi.
Ensimmäisen viikon aikana sinäkin tulet saamaan vaaleanpunaiset
haalarit, joista Koneinsinöörikilta tunnetaan. Niistä tunnistat myös
helposti vanhemmat kiltalaiset. Killan päivittäistä toimintaa pyörittää KIKH, eli Koneinsinöörikillan hallitus, ja iso liuta toimihenkilöitä. Yhteensä meitä on 46 henkilöä ja minä hallituksen
puheenjohtajana olen vastuussa tästä porukasta. Teemme kaikki
työtä killan eteen vapaaehtoisesti omalla ajalla opintojen ohessa.
Apunamme toimii lukuisa joukko muita kiltalaisia, joista sinulle erityisen tutuiksi tulevat omat ISOhenkilösi. He opastavat ja auttavat
sinua koko fuksivuoden ajan niin teekkariuden salojen kuin opintojenkin kanssa. Killan tehtävä on tuoda opiskelijat yhteen, ärjestää
tapahtumia ja tarjota monia palveluita. Killan määrittävät sen jäsenet, ja uutena koneinsinöörikiltalaisena (olethan muistanut
liittyä?) pääset osaksi tätä suurta perhettä. Meidän vanhempien opiskelijoiden tehtävänä on syksyn koittaessa varmistaa, että
kaikki uudet opiskelijat tuntevat olonsa kotoisaksi Otaniemessä ja koko Aalto-yhteisössä.
Kiltamme ja sen jäsenet kuuluvat monipuoliseen Aalto-yhteisöön, joka jäseneksi myös tulet. Täällä tekniikan kehdossa Otaniemessä on aivan varmasti jokaiselle jotakin. Tulet tapaamaan paljon uusia ihmisiä, ja samoista henkilöistä voi tulla loppuelämäsi
ystäviä, kollegoita tai jopa puolisoita. Tutustu siis rohkeasti muihin ja jaa heidän kanssaan opiskeluiden haasteet ja opiskelijaelämän riemut. Toimivaksi todettu tapa tutustua uusiin ihmisiin yli kiltarajojen on kysyä heidän haalareistaan, ja siitä se juttu
sitten lähteekin.
Uudet fuksiystäväsi, ISOhenkilöt ja meidät muut koneinsinöörikiltalaiset pääset tapaamaan jo ennen opintojen alkua Varaslähdössä. Siellä saat ensikosketuksesi tulevaan vuoteen, ja toivottavasti mekin tapaamme!
Vielä kerran, onnittelut loistavasta valinnasta ja lämpimästi tervetuloa Koneinsinöörikiltaan ja Aalto-yliopistoon!
Joona Stenman
Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjohtaja 2018
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Kiltahuone
Kiltahuone on paikka, jonne voi tulla rentoutumaan
sohville ja juomaan ilmaista kahvia, tapaamaan kavereita tai kyselemään apua. Kirjahyllyistä löytyy opiskelumateriaalia ja rennommaksi luettavaksi tilataan useita lehtiä. Seuraa löytyy lähes aina ja vaikka omat kaverit
eivät olisivatkaan paikalla, kannattaa mennä avoimesti
juttelemaan vanhempienkin opiskelijoiden kanssa.
Kaikki ovat tervetulleita, eikä kiltahuoneella tarvitse
miettiä, tunteeko ihmisiä etukäteen. Ainoa haittapuoli lienee kiltiksen vaikutus päivän tehokkuuteen: tärkeämmät tehtävät unohtuvat helposti kiltahuoneen
miellyttävässä ilmapiirissä. Nykyään myös vaihto-opiskelijat ovat ottaneet kiltahuoneen omakseen, joten
kansainvälisyys näkyy päivittäin.

KILTA

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

Yleinen kokous
Yleinen kokous kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja sillä on suurin päätäntävalta killan asioissa.
Kokoukseen saavat osallistua ja siellä äänestää kaikki
kiltalaiset. Yleinen kokous valitsee hallituksenmuodostajan eli seuraavan vuoden puheenjohtajan ja vastaa
korkeimmista hallinnollisista tehtävistä, kuten killan
talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Kokouksen tehtävänä on myös valvoa ja ohjeistaa hallitusta. Yleisen kokouksen tehtävät ovat siis
jossain määrin verrattavissa eduskuntaan. Fuksit ovat
yhtälailla tervetulleita tuomaan raikkaita ajatuksia killan korkeimmalle taholle kuin vanhemmatkin tieteenharjoittajat! Jos haluat päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan kiltaa viedään, on yleinen kokous paikka,
jossa jokainen kiltalainen voi vaikuttaa asioihin.

Killan tarjoamia palveluita
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto on hallituksen
työhuone, mutta sieltä saat myös killan haalarimerkit,
laulukirjan sekä vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiin. Toimistossa voi käyttää tulostinta ja kopiokonetta sekä sopia pakettiauton, grillin, hitsauslaitteiden tai
musiikkikuutio alesiksen lainaamisesta. Killan varastossa on myös paljon työkaluja, joita voi lainata tarpeen
mukaan, kunhan huolehtii asiallisesta käytöstä ja palautuksesta. Killan pakettiauto on jokaisen kiltalaisen
lainattavissa hyvin huokeaan hintaan. Pakun varaustilanteen näet nettisivuilta varauskalenterista. Toimistoon voit soittaa numeroon
041 549 2669 tai tulla rohkeasti arkisin käymään.
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KILTA

KONEINSINÖÖRIKILLAN HALLITUS
Nimi: Joona Stenman
Vuosikurssi: 2015
Virka: Puheenjohtaja
Vastuualue: Killan päivittäinen
toiminta

Nimi: Sara Salmu
Vuosikurssi: 2016
Virka: Sihteeri
Vastuualue: Hallituksen kokousten
pöytäkirjojen laatiminen

Nimi: Markus Nevalainen
Vuosikurssi: 2015
Virka: Varapuheenjohtaja
ja sisäministeri
Vastuualue: Jaokset ja sisarkiltojen
väliset suhteet. Puheenjohtajan vasen
käsi.

Nimi: Niko Erä-Esko
Vuosikurssi: 2015
Virka: Talousministeri
Vastuualue: Killan rahastonhoito

Nimi: Matti Ylikontiola
Vuosikurssi: 2016
Virka: Teollisuusministeri
Vastuualue: Yrityssuhteet

Nimi: Emilia Jurvanen
Vuosikurssi: 2015
Virka: Opintoministeri
Vastuualue: Opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulussa

Nimi: Joose Haavanlammi
Vuosikurssi: 2016
Virka: Isäntä
Vastuualue: Tapahtumatoiminta

Nimi: Alisa Lehtinen
Vuosikurssi: 2015
Virka: Viestintäministeri
Vastuualue: Killan viestintä

Nimi: Samuli Vehkomäki
Vuosikurssi: 2016
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Markus Järvelä
Vuosikurssi: 2016
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Antti Honkanen
Vuosikurssi: 2016
Virka: ISOvastaava
Vastuualue: ISOhenkilöiden rekrytointi ja ohjeistus

Nimi: Karri Pönni
Vuosikurssi: 2015
Virka: Maisterikapteeni
Vastuualue: Kansainväliset
opiskelijat
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IE ESITTÄYTYY

Meitä Isännistössä ja Emännistössä on seitsemän (7). Isäntänä häärää Joose, Emäntinä esiintyy Eero sekä Olli ja Juomanlaskijoina häslää Oliver, Mikko, Talvikki ja Valtteri. Tapahtumissa meidät löytää helposti, sillä olemme aina parhaiten pukeutuneet
ihmiset liiveissämme.
Tapahtumissa naamamme tulevat varmasti tutuiksi ja IE:n virallinen slogan “tiskin takana on aina paremmat bileet” toivottavasti näkyy myös teille. Tulemme
tapaamaan työpisteen merkeissä, johon ensimmäinen mahdollisuus onkin jo edellä mainittu unohtumaton Bordelli.
Olemme kaikki olleet samassa tilanteessa fuksina. Kohtelettehan meitä ihmisinä, joten sanat “palvelija”, “siivooja”, ”ammattilainen”, “tarjoilija”, “alamainen” ja “vaatimaton” kannattaa poistaa sanavarastosta, kun nykäisette hihasta. Jos teillä muuten on
kysyttävää tapahtumista tai jotain siihen liittyvästä, autamme ja vastaamme mielellämme!
IE:nä pyrimme aina huolehtimaan, että tapahtumissa kaikki viihtyy, ruokaa ja erityisesti juomaa riittää aina pikkutunneille
asti. Mielessä kannattaa myös pitää, että pikkutuntien jälkeen IE aina pitää huolen, että paikat jäävät siistiksi.
Sitten loppuun pari vinkkiä, jos et jaksanut lukea yllä olevaa tekstiä:
Koneinsinöörikillan tapahtumissa ei käy kortti, joten kannattaa varata käteistä mukaan.
Muista, että joku siivoaa aina bileiden jälkeen ja useimmiten se on IE.
NAUTI TAPAHTUMISTA JA PIDÄ HAUSKAA!
Terveisin,
Joose Haavanlammi
Isäntä ‘18
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Tervetuloa Koneinsinöörikiltaan! Jos ihmettelet, mikä on IE, niin tässä pieni infopaketti. IE tarkoittaa tapahtumanjärjestäjiä, eli heitä, jotka raapivat kasaan killassamme niin pienen saunaillan, sitsit sekä syksyn suurimman, mielenkiintoisemman,
kosteimman, parhaan, näyttävimmän ja vaatimattomimman tapahtuman: Bordellin.
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JAOSTOIMINTA

Virkistysjaos
Virkistysjaos pitää sisällään killan kulttuuri-, liikunta- ja elämystapahtumat. Jaos tuo mukavasti tasapainoa opiskelun ja juhlimisen keskelle! Suurimpina
tehtävinä on järjestää killan vakiovuoroja ja sarjoja, joihin kuuluu mm. kahden viikon välein olevat
lätkävuorot, KIK:in futisjengin pelit sekä monet
muut ENG:in joukkueiden tapahtumat! Kaikki vakiovuorot ovat killan jäsenille ilmaisia sekä sijaitsevat suurimmaksi osaksi Otaniemessä tai sen läheisyydessä! Näiden lisäksi jaos järjestää yksittäisiä
tapahtumia, kuten killan suositun pokeriturnauksen!
Jaosvastaavalle saa laittaa rohkeasti viestiä villeimmistä ideoita, joita haluaisi killan toteutettavaksi.
Voit myös jaosvastaavan kanssa lähteä järjestämään
omia tapahtumiasi. Lähde siis mukaan urheilemaan ja
virkistäytymään jaoksen muiden kiltalaisten kanssa!
Lukkarijaos
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi
kaikille Koneinsinöörikillan järjestämille sitseille!
Sitseillä, eli akateemisessa pöytäjuhlassa, syödään,
juodaan ja ennen kaikkea lauletaan. Laulujen johtamisesta ja koko sitsien fiiliksen ylläpitämisestä
vastaavat lukkarit, jotka muodostavat lukkarijaoksen. Koska lauluja on useita ja ne voivat illan tuiskeessa jäädä vähän huonommin mieleen, järjestämme myös laulusaunoja joissa laulamme Wirsun
(KIK:in laulukirjaa) lauluja monipuolisesti. 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 teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.
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Kolehti
KoLehti on kiltamme ikioma lehti, josta löydät asiaa, asiattomuuksia ja kaikkea siltä väliltä. Täysin kiltalaisilta kiltalaisille
–periaatteella toteutettu lehti ilmestyy paperisena Konelafkan
jakelutelineisiin ja verkkoversiona killan nettisivuille neljästä
viiteen kertaa vuodessa. Kolehdestä saatat löytää niin tutkivaa
journalismia yliopiston opetuksen kehittämisestä tai henkilökuvia mielenkiintoisista henkilöistä, kuin hevosenlihan maistelua ja urheiluautojen koeajojakin. Onpa lehti joskus painettu suorakulmion sijasta mutterin muotoonkin! Kolehti voi
todella olla siis oikeastaan mitä vaan, ja ainoa rajoite sisällölle
ja toteutukselle onkin toimituksen ailahteleva mielikuvitus.
Lehden toimituksessa hääräilee vaihteleva kiltalaisista koostuva porukka, joka ideoi aiheet, tekee taustatyön vaikkapa haastattelujen tai vertailujen merkeissä, ja lopulta kirjoittaa tekstit, taiteilee valokuvat ja
kuvituksen sekä asettelun ja taiton lopulliselle painotuotteelle.
Mikäli sinulla on kuningasidea lehtijutuksi, tunnet runosuonessasi sykkeen tai haluat muuten vain olla tekemässä
lehteen tekstejä, valokuvia, kuvitusta tai vaikkapa sarjakuvia, liity ihmeessä toimituksen remmiin! Uudet tekijät
ovat aina tervetulleita, eikä tässäkään touhussa tärkeintä
ole rautainen ammattitaito, vaan innostus ja hyvä meininki. Tässä porukassa et taatusti kompastu uutiskynnykseen tai joudu sensuurin raskaan kouran nujertamaksi!
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Konepajajaos
Konepajajaos suunnittelee ja toteuttaa mitä mielipuolisempia projekteja. Syksyisin keskitymme heti orientaatioviikosta alkaen Otatarhan ajoihin ja talven pimeät illat käytämme
laskiaisen mäenlaskukilpailuihin valmistautumiseen. Mitä
erikoisempi idea ja luovempi toteutus, sitä parempi! Kilpailijoiden suusta onkin kuultu: muut tekee mitä osaa, mutta
Konepajajaos mitä haluaa.
Konepajajaoksessa pääsee toteuttamaan itseään ilman ennakkovaatimuksia. Rälläköinti, hitsaus ja muu rakentelu
on hyvää vastapainoa teoriapainotteiselle opiskelulle. Muut
jaoslaiset opettavat mielellään ja mikä olisikaan mielekkäämpi tapa kehittää omia käsityötaitojaan. Myös kesätöitä hakiessa aktiivinen tekemisen meininki Konepajajaoksessa on
vahva meriitti.
Konepajajaoksessa toimii kiltalaisia fukseista vuosikurssi
N:ään, joten rohkeasti mukaan vain! Usean aktiivisen jaoslaisen ura on alkanut jo fuksivuodesta ja jatkuu vielä valmistumisen jälkeen. Kuvamateriaalia toiminnasta voit katsoa
osoitteesta: https://kik.kuvat.fi/kuvat/Konepajajaos/ Tervetuloa mukaan toimintaamme!
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Excursiot
Yritysvierailut, joita myös excursioiksi tai excuiksi kutsutaan, ovat
oiva tapa päästä tutustumaan oman
alan yrityksiin ja tehtaisiin. Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain
lukuisia excuja, osa lyhyitä päivän
kestäviä vierailuja ja osa pidempiä
Kotimaan pitkiä excuja tai jopa ulkomaille suuntautuvia Ulkoexcuja.
Teekkarilakin saadakseen fuksien
tulee käydä vähintään yhdellä exculla ensimmäisen vuoden aikana.
Vierailujen pituudesta riippumatta
reissuilla opitaan paljon kone- ja rakennustekniikan yritysten toiminnasta.

Telatraktorijaos
Killan tunnusväriä kantaa myös Neuvostoliitosta kotoisin oleva telatraktori Tela-Veera 7,5tn massallaan.Tämä kauneus laitettiin jaoksen voimin kuntoon ja nyt killalla on vaaleanpunainen maskotti, joka toimii myös köydenvetovastuksena fukseille sekä grillinä. Tela-Weeraa näkee mukana monissa Otaniemen tapahtumissa edustamassa kiltaa
ja aiheuttamassa hämmennystä aina viranomaisia myöten. Jos isomman koneen huoltaminen ja tekniikka, tai jopa
koneella ajaminen kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan ja liity jaoksen sähköpostilistalle!
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FUKSITIIMI - FUKSEILTA FUKSEILLE

Me järjestimme mm. KIKkujouluihin perinteisen speksin ja seuraavan aamun virkistävän silliksen, saunaillan sekä
yhdessä Rakennusinsinöörikillan ja Maanmittarikillan fuksien kanssa yhteiset bileet. Teillä on fuksitiimiinä täysin
vapaat kädet tapahtumien ja kaiken muun järjestämiseen! Jos kuitenkin omat ideat uhkaavat jäädä vähiin, kannustan
teitäkin järjestämään jotakin poikkitieteellistä, vaikka muiden ENGin fuksien kanssa. Itselläni oli kokemusta järjestötoiminnasta jo ennestään harrastusten puolelta, mutta tätäkään pestiä ei kenenkään tarvitse pelätä! Kenellekään
ei fuksitiimissä sälytetä liikaa vastuuta, ja vanhemmilta tieteenharjoittajilta saa varmasti kysyttäessä apua ja hyviä
vinkkejä
Lähtekää siis mukaan fuksitiimiin tekemään teidän kaikkien fuksivuotta!
Arttu Retva
Fuksitiimin puheenjohtaja 2017
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Terveppä terve teille uusille fukseille! Onnea opiskelupaikasta ja loistavasta valinnasta, tervetuloa hyvään seuraan!
Fuksivuosi on hieno kokemus ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti, myös järjestelypuolella. Kannattaakin heti kärkeen
liittyä fuksitiimiin! Fuksitiimi koostuu pelkästään teistä, uusista fukseista. Fuksitiimin kantava ajatus on järjestää
toimintaa ja tapahtumia kaikille vuosikurssinne fukseille, omaa hauskanpitoa unohtamatta. Fuksitiimi on myös oiva
tilaisuus tutustua kiltatoimintaan ja muihin kurssikavereihin.

VALMISTUNEEN VIISAUKSIA
KILTA

Aloittaessani opintoni en pohtinut sen kummemmin opiskelun syvällisempiä merkityksiä. Kesti useampi vuosi,
ennen kuin kykenin hahmottamaan opiskelun merkityksen yksilön elämässä. Tämä oppimisprosessi on yksilöllinen,
eikä oikeita vastauksia ole olemassa. Yritän tästä huolimatta tarjota muutamia aihioita, joiden uskon auttavan sinua
eteenpäin, oli edessäsi päätös sähköinsinöörikillan sitseille osallistumisesta (suosittelen vahvaa harkintaa), pääaineen
valitsemisesta tai työtarjouksen vastaanottamisesta.
Ole rohkea. Teekkaritoiminta ja yliopisto tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia toteuttaa itseään mitä erilaisempien projektien parissa. Kokonaisuuden muodostaman sekamelskan hahmottaa parhaiten sukeltamalla avoimin mielin mukaan. Itselleni kiltatoiminta tarjosi erinomaisen alustan oppia ja erehtyä myös laskuharjoitusten ulkopuolella.
Sano mieluummin JOO, kuin ei.
Kyseenalaista. Yliopistokoulutuksen tärkeimpiä tehtäviä on opettaa kyseenalaistamaan perustellusti esitettyjä väitteitä, samalla haastaen omia näkemyksiään aiheesta kuin aiheesta. Hymyile ja kohtaa ihmiset avoimin mielin. Ymmärrä
niitä, jotka valitsevat toisin ja haasta heitä, jotka esittävät laiskoja argumentteja. Uskalla olla eri mieltä, mutta harjoituta itsesi muuttamaan näkemystäsi uuden tiedon valossa. Pidä periaatteistasi kiinni, mutta myönnä virheesi.
Tekemäsi päätökset ja valintasi muodostavat polun, joka vie sinut sinne, missä haluat olla 5 – 7 vuoden kuluttua. Olet
vastuussa tekemisistäsi ja valinnoistasi itsellesi ja muille. Jos valitset sähköinsinöörikillan sitsit, olet itse vastuussa
seuraavan aamun pitsatilauksesta. Teekkarikylän yöelämässä tekemäsi päätökset vaikuttavat vain laskuharjoituksiin,
mutta työelämän päätökset kohdistuvat mahdollisesti maksaviin asiakkaisiin.
Koneinsinöörikilta tarjoaa mitä parhaimman ponnahduslaudan edellä mainittujen seikkojen soveltamiseen. Samalla
on mahdollisuus pitää hauskaa, tutustua erilaisiin ihmisiin sekä mahdollisesti kylpeä norjalaisessa joessa kalanperkeitä väistellen. Sinussa on rajattomasti mahdollisuutta.
Tervetuloa Koneinsinöörikiltaan ja nauttikaa!

Jaakko Rauhala
Kirjoittaja on Diplomi-insinööri.
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VUODEN FUKSIN MIETTEITÄ
Moromomoroo!
Vaaleanpunaiset haalarit ja elämänne vuosi odottavat!
Tervetuloa Koneinsinöörikiltaan!
Opiskelupaikan saatuani jännitin tulevaa syksyä valtavasti. En
tuntenut ketään, enkä tiennyt
mitä opinnoilta tai opiskelijaelämältä odottaa. Onnekseni
jo varaslähdössä sain huomata,
kuinka rentoa ja mukaansatempaavaa väkeä kiltalaiset ja muut fuksit ovat. Varaslähtöön osallistuminen arvelutti paljon, mutta osoittautui sulavaa opiskelijayhteisöön tutustumista ajatellen
erittäin kannattavaksi tapahtumaksi. Muutamat
uudet tuttavuudet tekivät koko orientaatioviikosta ikimuistoisen, eikä alkujännityskään
enää estänyt keskustelun avausta yhä uusille ja
uusille tuleville kavereille.

Kehotan kaikkia lähtemään
ennakkoluulottomasti
moneen mukaan, kuitenkin opintoja unohtamatta.
Ottakaa ainoasta fuksivuodestanne kaikki irti! Ja
vielä kerran tervetuloa osaksi Otaniemen näkyvintä,
kuuluvinta ja parasta kiltaa!

Mikko Rahkonen,

Fuksivuoden varrelta lukuisista tapahtumista
kirkkaimpana jäi mieleen killan järjestämä
kotimaan pitkä excursio, jossa kierrettiin
yritysvierailulla läpi Suomen aina
Joensuun kautta lappeen Rannan
kirkastusjuhlille asti. Reissulla
oli hienoa saada tutustua paremmin myös killan vanhempiin opiskelijoihin, joita on
myöhemmin ollut mukava
moikkailla tapahtumissa
pitkin kevättä.

Vuoden fuksi 2017

Otaniemessä mahtavaa
on laajat mahdollisuudet
harrastus- ja yhdistystoimintaan. Järjestöjen
tapahtumiin ja esittelyihin
kannattaa lähteä kurkkaamaan millaista tekemistä
on tarjolla. Itse olen vuo-
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den aikana käynyt lukuisten järjestöjen tapahtumissa
ja saanut niistä hyviä ystäviä myös oman rakkaan
killan ulkopuolelta. Mielestäni kiltarajoja ylittävä
verkostoituminen on todella tärkeää ja luo yliopistolle
yhtenäisempää tunnetta. Kaiken huipuksi Otaniemessä on lukuisille urheilulajeille
omat joukkueensa, joten
saman henkistä porukkaa
löytyy varmasti.

RIL KOKOAA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN
AKATEEMISET

KILTA

Moi!
Edustan Suomen Rakennusinsinöörien liittoa eli tuttavallisemmin RILiä. Toimin siellä teekkariyhdyshenkilönä,
joten tulemme varmasti tapaamaan heti ensimmäisellä viikolla teidän orientaatioviikon yhteydessä. Nimestä huolimatta edustamme koko Suomen rakennetun ympäristön alan teekkareita ja liittoomme kuuluukin yli 6000 jäsentä.
Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten ammattitaidon edistäminen koulutusten muodossa ja verkostoituminen monipuolisten tapahtumien avulla. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuosittain lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, kannanotoin, projektein ja
kilpailuin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti rakennetun ympäristön sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä
tapahtumia.
Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen. Jäsenetuihin kuuluu myös viikoittain postiluukusta kolahtava
rakennuslehti sekä aikakausilehti Rakennustekniikka.
Järjestämme myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään
hyödyllistä tietoa opiskelusta, kesätöistä ja teekkareiden palkasta. RIL-säätiöltä voit hakea apurahaa
ulkomaan vaihtoa varten tai erinomaisesta opinnoista
suoriutumisesta. Parasta RILissä on kuitenkin monipuoliset tapahtumat, joita järjestetään satoja vuoden
aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuorille
suunnattu vapaaehtoisista toimijoista koostuva jaos
RIL-nuoret, jotka järjestävät monenlaista tapahtumaa
näkökulmanaan opiskelijat tai vastavalmistuneet.
Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi! Nähdään
syksyllä!
Niko Kälkäjä
Teekkariyhdyshenkilö
RIL
www.ril.fi

Kuva: Teemu Ojala
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ENGIJENGI

MK
MAANMITTARIKILTA
Fuksikapteeni: Juho
Pääaine: Rakennettu ympäristö
Sisäänotto: 45 henkilöä
Kilta perustettu: 1901
Haalarit: Mustat, joissa fuksian
värinen hiha

KONEINSINÖÖRIKILTA

Vaaleanpunaiset
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IK
RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA
Visa

vihreä hiha ja takatasku

KILTA

Kaikista Otaniemen muista killoista kaksi on Koneinsinöörikiltaa lähimpänä. Nämä ovat tietysti Insinööritieteiden
korkeakoulun – eli ENGin – kaksi muuta kiltaa Maanmittarikilta (MK) sekä Rakennusinsinöörikilta (IK)! Kaikkien
kolmen killan kiltahuoneet sijaitsevat Otakaari 4:ssa. Tulette törmäämään näihin tyyppeihin useilla peruskursseilla sekä tietysti kaikenlaisissa opiskelijariennoissa levittäen ENGin ilosanomaa kaikelle kansalle! Alla vielä pienet
tietoiskut jokaisesta killasta.

KILTA

VARASLÄHTÖ

Olet tervetullut Koneinsinöörikillan fuksien 2018 varaslähtöön lauantaina 25.8. Espoon Otaniemeen. Siellä sinulla on loistava tilaisuus
tutustua tuleviin parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin sekä tietenkin
Otaniemeen.
Saavu siis lauantaina 25.8. klo 17 Otakaari 20:een. Otaniemen
kartta löytyy myös fuksioppaasta. Otathan mukaasi säänmukaiset
ulkoiluvaatteet, saunakamppeet sekä hieman käteistä vatsan täyttämiseen.
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Mikäli saavut vähän kauempaa, älä huoli, me järjestämme sinulle
yösijan, tavalla tai toisella.
MITÄ: Koneinsinöörikillan fuksien 2018 varaslähtö
MISSÄ: Otakaari 20
MILLOIN: Lauantaina 25.8.2018

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

TEEKKARIUS

TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
Jäynä
Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legendat jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytännön kepponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa riemua
jäynääjissä sekä jäynän kohteissa ja suuressa yleisössä.
Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan
keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään
taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei
saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä ylituomariston jäseniin.
Sivulta 34 löydät ensimmäisen jäynäkilpailun ylituomarin, kunniateekkari Ossi Törrösen, kuvauksen jäynän syvimmästä olemuksesta.

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 päähänsä. Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin arvonimestä,
jota on koko fuksivuosi tavoiteltu.
Teekkarilakki
Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran ylioppilaslakkia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty lakkiin
ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teekkarilakit vaihtelevat hieman koulusta riippuen. Meillä Otaniemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan tekniikan
punainen ja sen kokardi on edesmenneen Teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskunnan tunnus.Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina Wappupäivästä
syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti.
Hyviä perusteluita vastaan Teekkarijaosto voi myöntää lakinkäyttöluvan myös talvelle, esim. yritysvierailuille.

Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Otaniemen jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy osoitteesta
www.jäynä.fi.

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-luvun 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 tutkinnon läpipääsyn ja samalla teekkarin arvonimen saa keräämällä tarvittavan määrän fuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista tapahtumista, tehtävistä ja
tietenkin opiskelusta. Pisteiden keräämisen taustalla
on tutustuminen teekkarikulttuuriin parhaalla mahdollisella tavalla eli osallistumalla. Vuoden päätteeksi
eniten pisteitä keränneet tai muuten fukseina kunnostautuneet palkitaan maineella ja mammonalla.

38

Opiskelijahaalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin kulmakivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Otaniemessä,
tutustua yrityksiin ekskursioilla, laskea pulkalla Ullanlinnanmäellä tai vaikka myydä wappulehteä Kauppatorilla. Alun perin teekkareilta lähtenyt tapa on vuosien saatossa levinnyt myös muihin korkeakouluihin
ja yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin. Vanhin
teekkarimuseon haalari on vuodelta 1961. Haalareiden
väristä voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät
tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lääkärit
taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä haalareita löytyy
17 eri väriä / sävyä. Haalarin selkämyksessä olevasta
logosta voi varmistaa, minkä killan tai ainejärjestön
edustusasu on kyseessä. Logon lisäksi haalarista löytyy mainoksia, joiden avulla yritykset markkinoivat
itseään ja tukevat opiskelijajärjestöjen toimintaa. Kierrellessäsi opiskelijatapahtumissa saatat törmätä haalareihin, joissa joitakin osia, kuten lahje, on vaihdettu
toisen väriseen. Lahkeiden vaihtaminen on yleensä
merkki seurustelusuhteesta. Muita haalarinosia vaihdetaan kavereiden kanssa. Pientä puuhaa iltojen iloksi
saa haalarimerkeistä ja niiden kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa ompelemalla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen paikalle rintamukseen tai SIK:n merkki
perinteikkäästi haalarin takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa esimerkiksi Otasuunnistuksessa tai merk-

kimyynneistä. Usein bileiden lipunmyynnin yhteydessä on tarjolla kyseisten kemujen haalarimerkkejä ja lähes
joka yhdistykseltä löytyy omansa. Kannattaa varata haalarin taskuun muutama killan merkki, joita voi tarvittaessa
vaihtaa. Jotkut pitävätkin vaihtelua ainoana rehellisenä keinona merkkien hankkimiseen.
Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se on myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edustusasu siinä missä frakki tai tumma pukukin. Sen kanssa on siis syytä käyttäytyä kuten herrasmiesteekkarin kuuluu. Koneinsinöörikillan
haalari on pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erottuu pääkaupunkiseudulla edukseen. Haalareiden tarina juontaa
juurensa villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti Tukholman Grönalund- huvipuistosta vaaleanpunaisen pantterin. Kone-eläimeksi ristitty otus oli innoituksena
maskuliiniselle haalarin värille.
Koneinsinöörikillan fuksina olet
etuoikeutetussa asemassa, sillä
haalarit ovat Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun tarvitsee
vain ensimmäisinä päivinä käydä
sovittamassa ja maksamassa haalarisi. Rahaa vastaan lunastat ikiomat haalarisi ekan viikon haalarigaalassa. Uutuuttaan hohtavilla
haalareilla 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 silmekulmassa, 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 jatkosodan
pommituksissa vaurioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista tiiliä Otaniemeen Teekkarikylän rakennustarpeiksi. Tempauskäskyt antaa teekkareille Jämeräpartainen insinööri, salaperäinen henkilö, jota kukaan ei
ole tavannut. Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka päällikön näkyvänä tunnuksena on tempauskirves. Annettu
käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan tempaukseen omalla työpanoksellaan. Historian aikana
tempauksista luistaneet fuksit ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia ja jopa vanhemmilta opiskelijoilta on
saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä noudattaneet. Pahimmissa tapauksissa laiskat tieteenharjoittajat voitiin erottaa osakunnasta määräaikaisesti. Viime vuonna temmattiin suomalaisen peruskoulutuksen
puolesta teekkareiden jalkautuessa lähes 1500 peruskouluun ympäri Suomea.
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OTANIEMEN KILLAT
Insinööritieteiden
korkeakoulu - ENG

Sähkötekniikan
korkeakoulu - ELEC

Maanmittarikilta, eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja
edelleen vastaanottava kilta. Killasta on
muodostunut sanonta “killoista perhein”.
Haalarit ovat mattamustat ja vasen hiha
kertoo kertoo opiskeluohjelman: rakennettu ympäristö = fuksia, kiinteistötalous
= viininpunainen ja geomatiikka = metsänvihreä. Haalareiden selkää koristaa killan logo “kolme kovaa”,
ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssitunnus.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921
perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää
koristaa lamppulogo ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. Näitä haalareita
alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on
“Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”
Automaatio- ja systeemitekniikan killan
AS:n jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista
haalareista, joiden vasen hiha on musta.
Mustassa hihassa komeilee vielä valkoinen
tasku merkiksi tietoliikenneopiskelijoiden
SIK-menneisyydestä. Haalareiden selässä
on killan logo ja teksti “Aivan Sama”, jota
toisinaan kuulee aASien suusta huudettuna.

Rakennusinsinöörikilta eli IK tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu
ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja
ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen
kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareistaan sekä legendaarisesta
RAKSA JAKSAA huudosta.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio
on perustettu vuonna 2007, ja on siten
Otaniemen nuorin ja paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä
koristavat valkoiset, itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana
Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin
vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä aiemmin koneja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013
kone- ja rakennustekniikkaa opiskelevien
tekniikan ylioppilaiden ainejärjestö on osa
Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä
telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa,
KO, NE!” -huudoista.

Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulu - ARTS
Arkkitehtikilta on perustettu 1908 ja se
on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta.
Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin
opiskelijoille, eli jäseniä ovat sekä teknillisen alan että taiteen alan opiskelijat.
Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset,
ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maalatusta puusta, johon aina
Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset,
sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden
selkään.

Ruotsinkielinen osakunta - TF
Teknologföreningen - Teknologföreningen TF on Aallon 146-vuotias ruotsinkielinen, ja ainut, osakunta. Kaikki ovat
tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus
puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuri
betonirakennus Dipolin vieressä. Siellä
TF:llä on oma lounasravintola anniskeluoikeuksineen. TF:llä on
tekniikanpunaiset haalarit.
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Perustieteiden
korkeakoulu - SCI

Kemian tekniikan
korkeakoulu - CHEM
Sanotaan, että Kemistikilta eli KK on
Otaniemen vanhin ja kaunein kilta. Ensimmäinen väite on fakta, ja toisen todenperäisyyden voit päättää itse. Kemistin
tunnistat kirkkaanpunaisista haalareista,
joiden selässä on teksti ”saa juottaa” ja
killan logo, neonatomi. Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1866 perustama kilta. Vaikka
kilta onkin sisäänotoltaan pieni, ovat sen
jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareistaan,
joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit
suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä
kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa,
jonne sinäkin olet tervetullut!

Puunjalostajakilta eli PuuJiiKoo yhdistää
biomassan jalostusta opiskelevia teekkareita. Puulaiset tunnistaa keltaisista haalareista sekä iloisesta meiningistä. Kilta on
tunnettu omalaatuisesta excursiokulttuuriaan. Haalareiden selkää koristaa killan
logo. Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Vuorimieskilta eli VK on materiaalitekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka
tunnistaa kaljakorinsinisistä haalareista ja
kovaäänisestä laulusta. Haalareiden selkää
koristaa killan logo: timanttiporanterä.
Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on myös
yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten
Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista
haalareistaan joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä
muistuttava tupsulogo.

talaisista juurista.

Prosessiteekkarit eli lyhyemmin PT on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys. PT ottaa vastaan
kaikki kemian tekniikan korkeakouluun
tulevat fuksit. PT:läiset pitävät yllään sinisiä
haalareita joiden lahkeissa ja hihoissa koristelee keltaiset, siniset ja punaiset raidat. Raidat kuvastaa korkeakoulun vanhoja kiltoja,
jotka ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läiset
tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden, 1999 perustama ainejärjestö.
Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja
nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja
iloiset Athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa
musta vasen hiha, joka muistuttaa Tietokil-

41

TEEKKARIUS

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman
katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat. Kukin
fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko
fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi
fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

FTMK - FUKSITOIMIKUNTA
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Aalto-yliopiston kaikkien tekniikan alan fukseja vastaanottavien yhdistysten fuksivastaavat eli fuksikapteenit muodostavat yhdessä fuksimajuri Nooran johtaman FTMK:n eli Fuksitoimikunnan. Nooran ja Axun tapasitkin jo, mutta
tässä vielä me ja koko muu Fuksitoimikunta kokonaisuudessaan.
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Koneinsinöörikiltaa tukemassa
Heljä Nieminen

TEEKKARIUS
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LL E M AT KO IL LE !

KIINNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ
050 3301284
RIINA.NIEMINEN@
AALTO.FI

AALTO-YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta, sinun
AYY:stasi!
Hei,
ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan, joka
tuttavallisemmin tunnetaan AYY:na.
Me täällä ylioppilaskunnassa pyrimme
takaamaan, että Aallossa voit kokea
maailman parasta opiskelijan elämää.
Haluamme, että jokaisella opiskelijalla
on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä
opiskelijayhteisössämme, ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa tuen koko
opiskelun ajan.
Olet astumassa maailmaan, jossa kaikki
on mahdollista. Kannustan sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivaltamaan, oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa.
Tässä yhteisössä ja yliopistossa on valtavaa intohimoa ja paloa. Yhdessä kehittymällä voimme nousta uusiin korkeuksiin ja
ratkaista haastavatkin globaalit tulevaisuuden ongelmat.
Isot ongelmat voivat kuitenkin odottaa
vielä hetken – ennen kaikkea toivon
nimittäin, että nautit nyt ensimmäisestä
vuodestasi Aallossa ja kaikesta siitä, mitä
Aalto-yhteisöllä on sinulle tarjota. Älä
pelkää, vaikka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua
ja auttamassa vaikeissa paikoissa, sillä
aaltolainen auttaa aina aaltolaista.
Aaltolaisuus on ikuista!
Noora Vänttinen
Ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja

MIKÄ IHMEEN AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY
tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, talouden ja tekniikan opiskelijaa.
Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aallossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihtoja jatko-opiskelijat voivat halutessaan
liittyä AYY:n jäseniksi. Teemme työtä
kaikkien opiskelijoidemme hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä Aallon opetuksen
kehittämiseksi.

AYY Lukuina
15 000 jäsentä
200 Yhdistystä
150M€ omaisuus
15M€ vuotuinen budjetti
n. 40 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia

kautta: domo.ayy.fi/
Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei
kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia
kannattaa etsiä myös muiden reittien
kautta. Muita vaihtoehtoja asumisesta
pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi:
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS:
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen järjestäjä.
www.hoas.fi
Helsingin yliopiston osakunnat:
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
Yksityiset palveluntarjoajat:
vuokraovi.com; oikotie.fi

ASUMINEN JA MUUT PALVELUT

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa.
Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus
opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n
soluasuntojonoihin on saatavissa ns.
fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on
asuntoa haettava viimeistään heinäkuun
tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.
Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon:
ayy.fi/asuminen
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/
Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän

Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen monenlaisia palveluita ja
mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja
opiskelijoiden edunvalvonnasta huikeisiin
vapaaehtoispesteihin. AYY:n jäsenten on
esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia
sauna- tai kokoustilojatiloja sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan.
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/
Sekä asuntotoimistomme että palvelupisteemme löydät osoitteesta:
Otaniemen palvelupiste ja AYY:n
asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
Aukioloajat löydät osoitteesta:
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/

OPINTOTUKI
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti,
kun olet saanut opiskelupaikan. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta ja ateriatuesta. Yleinen asumistuki
haetaan nykyään erikseen. Helpoiten
haet tuet verkosta!
Näin haet opintotukea:
http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet
Näin haet yleistä asumistukea:
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-nain-haet
Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin:
Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu:
kela.fi/asiointi
Kelan eri puhelinpalvelunumerot:
kela.fi/palvelunumerot
OPISKELIJAKORTTI - FRANK
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoiden hyötypalvelu, jonka kautta voit mm.
tilata opiskelijakorttisi. Frankilla on käytössä sekä digitaalinen että perinteinen,
muovinen opiskelijakortti. Molempiin voi
halutessaan liittää kansainvälisen ISIC-lisenssin, joka oikeuttaa yli 150 000 etuun
yli 130 maassa!
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on
virallinen opiskelijatunniste, joka kannattaa ladata ja aktivoida heti, kun olet
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
Sillä saat suoraan taskuusi sadat edut,
Kelan, Matkahuollon ja VR:n alennukset
sekä oikeuden opiskelijahintaisiin lounaisiin.
Muovinen opiskelijakortti, jossa on Danske Bankin tarjoama maksuominaisuus, on
ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille.
Ilman maksuominaisuutta kortin saat
hintaan 15,10 € + toimituskulut.
Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja
toimituksesta löydät Frankin sivuilta
www.frank.fi.

HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset
siihen lukuvuositarran, jonka saat esimerkiksi AYY:n palvelupisteeltä.
TERVEYS JA HYVINVOINTI
YTHS
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
(YTHS, www.yths.fi). Saat tarvitessasi
apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden alueilla, kun olet
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
Ajanvaraukset tehdään puhelimitse ja
YTHS:llä on käytössä takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto ja yleisterveydenkäynnit
ovat aina maksuttomia.
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo
tunnukset YTHS:n sähköiseen Self-palveluun (www.yths.fi/self). Palvelussa voit
hoitaa ajanvaraus, -siirto sekä muita
terveysasioistasi sähköisesti.
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä

tahansa
YTHS:n toimipisteen palveluja, myös muilla paikkakunnilla. Kun YTHS on suljettu
tai et saa aikaa, voit käyttää omaa
kunnallista terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivystystä.

lisesti melkeinpä mistä tahansa mieltä
painavasta asiasta. He ovat kaikkien
aaltolaisten käytettävissä uskonnosta tai
elämänkatsomuksesta riippumatta.
Lisätietoa: Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)

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

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä
edistävä valtakunnallinen yhdistys, jonka
jäsen AYY on. Yhdistyksen tavoitteita
ovat esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden sekä opiskelukyvyn tukeminen.
Lisätietoja: www.nyyti.fi

Muita hyvinvointipalveluja
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit
kääntyä oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden tai Aallon opintopsykologien puoleen. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen,
motivaatioon, itsesäätelyyn, stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn liittyvissä
haasteissa. Heidät tavoittaa parhaiten
sähköpostitse
opintopsykologit@aalto.fi.
Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttavallisemmin Aalto–pappien puoleen voit
kääntyä, kun haluat keskustella luottamuksel-

Yliopistoliikunta - UniSport
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja
tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat
liikuntakeskukset Otaniemessä, Helsingin
yliopiston keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa sekä Töölössä.
UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosaleja sekä
erilaisia kursseja ja heidän kausi- ja kertalippunsa ovat pysyvästi edullisempia
kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.
Lisätietoa: www.unisport.fi.

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat
kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki,
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa) ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy
sivulta
www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat
Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit
ja aikataulut Aallon kampuksille, niiden
välille ja muuallekin HSL:n reittioppaasta osoitteessa: www.reittiopas.fi,
Espoossa ja Helsingissä voit lisäksi
loppukevään ja alkusyksyn välillä liikkua
kaupunkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi
30€ vuosimaksua vastaan ja kaupunkipyöräasemia on kampusalueellakin useita. Palvelusta saat lisätietoa osoitteessa
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/.
Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista sekä Matkahuollon 50 % opiskelija-alennus vähintään 80 kilometrin
pituisista matkoista. Muista, että tämän

alennuksen saadaksesi tarvitset voimassa olevan opiskelijakortin tarroineen!
Lisätietoa: www.vr.fi ja
www.matkahuolto.fi.

SI XPA C K I T

AINA OPISKELIJAHINTAAN!
Opiskelijan liikuntakeskus
UniSport Otaniemi.
Otaranta 6

KY VAALII KYLTERIPERINTEITÄ
MYÖS OTANIEMESSÄ!
AYY

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat (KY) on yli 3000 kauppatieteiden opiskelijan eli kylterin muodostama
ainutlaatuinen yhteisö. Vaalimme yli satavuotisia perinteitä, ylläpidämme kylterikulttuuria Aallossa ja valvomme
jäsenistömme etuja.
KY:n ytimessä ovat sadat vapaaehtoiset, joita on vuosittain mukana eri
ainejärjestöissä, toimikunnissa, valiokunnissa ja jaostoissa. He järjestävät
tapahtumia laidasta laitaan ja mahdollistavat jokaiselle unohtumattomat
opiskeluajat. Perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa seikkailu-urheilutapahtuma Aalto City Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston Night,
todella poikkitieteellinen appro Hukkaputki, Pohjoisen Rautatiekadun
valtaava Wapputerassi sekä KY:n lauluillat. Lähes kaikkiin KY:n tapahtumiin ovat aaltolaiset tervetulleita korkeakouluun katsomatta! Tapahtumissa meidät kylterit tunnistaa dollarinvihreistä haalareistamme.
Kauppatieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Jokainen opiskelee mursuvuoden ajan
liiketoiminnan perusteita ja pääainevalinta tehdään vasta näiden perusopintojen jälkeen. Kandien opetus tapahtuu
pääasiassa Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit opiskelevat vielä syksyn ajan Töölön kampuksella.
Vuoden vaihteessa hekin muuttavat Otaniemeen valmistuviin Kauppakorkeakoulun uusin tiloihin, aivan Väreen
naapuriin osoitteeseen Maarintie 13.
KY:n toimisto Espilä sijaitsee tällä hetkellä aivan uuden rakennuksen vieressä osoitteessa Konemiehentie 4. Espilässä
on tiloja vapaaehtoisille sekä KY:n toimiston eli hallituksen ja sihteeristön työtilat. Espilää vastapäätä sijaitsee juhlatilamme Saha. Lisäksi perinteinen KY-talo Helsingin keskustassa Pohjoisella Rautatiekadulla on edelleen tapahtumaja kokouskäytössä.
Menoa voi seurata @ky_1911 niin Instagramin kuin Snapchatinkin puolella!
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TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestöjen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita.
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammattiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taideja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskunnassa.
ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mahdollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin.
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset.
Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoiden kasvisravintola Kipsarista tai elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä!
rakkaudella,
TOKYOn hallitus

tokyo.fi

TOKYO- Students of Arts, Design and
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi

@sheryltokyo
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TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoiden etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunvalvontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapahtumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TOKYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä.

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
VIRHE

Voi pettymysten pettymys!
Nyt on selvästi päässyt käymään niin, että olet päätynyt opiskelemaan kone- ja rakennustekniikkaa. Mutta ei hätää! Tilanne ei
vielä ole niin paha kuin voisi luulla, sillä tähän vihertävähaalariseen kiltaan et ole vielä sitoutunut. Me Sähköinsinöörikillassa
tarjoamme sinulle fiksuja ja filmaattisia kanssakiltalaisia, sekä trendikkäät ja ennen kaikkea puhtaan valkoiset haalarit jalkaan.
Emmekä edes ylenpalttisesti naljaile opiskelualastasi! Tämän parempaa tilaisuutta ei taatusti tule toiste vastaan.
Sähköinsinöörikillan ja Koneinsinöörikillan myrskyisän parisuhteen juuret ulottuvat pitkälle historiaan saakka. On ollut vihaa,
mutta on ollut rakkauttakin. Olemme jäynänneet toisiamme, sekä Koneinsinöörikilta on toistuvasti hävinnyt Sähköinsinöörikillalle useissa lajeissa. Pääsetkin heti orientaatioviikolla näkemään SIK-KIK -köydenvedossa kuinka pinkki alkaa vihertää.
Mikäli vielä pohdit kumpi kilta on se oikea valinta, tässä muutama fakta:
SIKin kiltahuone on siisti, KIKin on työmaa.
Joutsen on valkoinen, porsas on vaaleanpunainen.
SIKillä pääset vielä osallistumaan 100-vuotisjuhlintaan, KIKillä ehkä hyvällä tuurilla 110vuotisjuhlintaan.
Ei muuta kun hyvät kesän jämät, Otaniemessä nähdään!
Vekkulein terveisin,
Eero “Ertsi” Järvinen & Timi Tiira,
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit

P.S. 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: 1313
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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 fukseilla
on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa heti ensimmäisellä viikolla. Perinteeksi on muodostunut myös
se, että sähkön valkoiset haalarit ovat kilpailun jälkeen nurmen väriset. Yli 100 metriä pitkää, käsivarren
paksuista köyttä vedetään Alvarin aukiolla fuksien ja
kiltojen hallitusten kesken. Hallitusten välisen taiston
jälkeen onkin perinteisesti heitetty hävinneen killan
puheenjohtaja Ossinlampeen uimaan. Eiköhän näytetä
SIKille tänäkin vuonna!

Otatarhan ajot
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla lihasvoimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on kiertää
Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä saa sekä nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on kaksi: kiltojen
fuksijoukkueet ja avoin sarja. Ajoneuvon rakentaminen aloitetaan heti opiskelujen alun jälkeen. Kannattaa
olla tarkkana, kun ensimmäisistä suunnittelukokouksista tulee tietoa.
ENGin fuksitapahtuma
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Rakennusinsinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä ISOihin. Tapahtumassa kierretään insinööritieteiden korkeakoulun ammattiainekerhojen järjestämiä rasteja, ja
seikkailu päättyy päräyttäviin jatkoihin.

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

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

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

Projekti Norja
Koneinsinöörikillalla on jo 80-luvulta juurtuneet
perinteet Norjan Trondheimin paikallisen koneinsinöörikillan A/F Smørekoppenin kanssa syksyisen
Norjan vierailumme merkeissä. Edustamassa on käyty
alun perin vauhdikkaassa Badekarpadlingenissa eli
”kylpyammesoudussa” ja nykyään myös parittomina
vuosina järjestettävillä UKA- kulttuurifestareilla.
Tänä vuonna määrämme on suunnata vaaleanpunaiset soturimme ensin mainittuun kylpyammesoutukilpailuun. Badekarpadlingenissa taistellaan Nivelda-joen
herruudesta itse- ja paikan päällä rakentamiemme
lauttojen armoilla. Tarkoituksena on soutaa vastarannalle, hakea pysti, pitää se kyydissä aina lähtöpaikkaan
asti ja no, ehkä kerrankin voittaa. Taistelun tuntu on
taattu, sillä toisten joukkueiden sabotointi hyvällä
maulla on sallittua aina viimeiseen asti. Ottakaamme
siis rohkeasti vastaan tämä viikinkien jälkeläisten
tarjoama haaste. Vesi saattaa olla kylmää, mutta
adrenaliini ja vaaleanpunaiset vetimemme auttavat
tajuamaan sen vasta pitkään kisailun päätyttyä.
Kylmäksi tämä reissu ei kuitenkaan jätä ketään.
Soudun lisäksi tapahtuma on sinetöity hienossa ja
ikimuistoisessa illallisjuhlassa, joissa on ollut perinteenä esimerkiksi kunkin joukkueen esittää lyhyt
speksi kanssakisailijoilleen. Toki tähän legendaariseen
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viikonloppureissuun ja iltaan on mahtunut paljon
muutakin muisteltavaa kuin soutu ja illallinen, eli
paljon yhteistä hauskanpitoa paikallisten koneteekkareiden kera ja yleisesti tutustumista heidän saloihinsa,
sivussa muistuttamalla heitä Suomen teekkariuden ja
KIKkiläisenä olemisen merkityksestä.
Normeista poiketen tässä matkassa tärkeintä ei
olekaan pelkkä määränpää, vaan matka ja määränpää
yhdessä tekevät Trondheimista koettavan arvoisen kokemuksen. Matka on perinteisesti taittunut
elämyksellisesti laiva – bussi- kombolla. KIKkiläiset
eivät yleensä pönötä bussissa hiljaa, vaan ovat tapansa
mukaan osanneet pitää toisensa hyvin viihdytettyinä
aina Trondheimiin asti, takaisin ja kauan sen jälkeen.
Nämä reissut ovat aina kaikinpuolin ikimuistoisia ja
myös sinä fuksi olet erittäin tervetullut!
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TERVETULOA TEKNIIKAN
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on
todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet. Ota kaikki irti
opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä.
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä on noin 20 000
teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa ja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopistoopiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä aloilta valmistunutta.
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja palvelut. Tarjolla on
muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita, koulutuksia, verkostoitumistapahtumia,
palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.
Liity jo nyt:
www.tek.fi/liityopiskelija

Terveisin,
Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja

JÄSENEDUT JA PALVELUT:
www.tek.fi/jasenedut
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VIESTINTÄ
Facebook
Olemme tehneet teille oman Facebook-ryhmän nimellä KIK-fuksit 2018. Ryhmään kannattaa käydä liittymässä pikimmiten, nimittäin Facebookiin tulee erittäin
tärkeää infoa mm. elokuun Varaslähdöstä! Facebookiin
laitamme myös tuikitärkeää tietoa tapahtumailmoista ja
muutenkin ajankohtaisista asioista. Facebook ei ole kuitenkaan ihan niin virallinen yhteydenpitokanava kuin
maili, joten mailia kannattaa silti aktiivisesti lukea. Facebookissa liikkuu lisäksi paljon tietoa Otaniemen muista
tapahtumista, joten se on hyvä kanava pysyä kärryillä
myös muiden kuin KIK:n tapahtumista.

Sähköpostiosoitteet kerättyemme luomme teille aivan oman sähköpostilistan, jonne lähetämme joka
viikko kipparimailin. Kipparimaili on tärkein yhteydenpitokanava teihin, fukseihin. Kipparimailia
kannattaa seurata tarkasti, nimittäin sinne kokoamme tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tapahtumista ja
fuksipistekortin suorituksista.

Suora linkki ryhmään: https://bit.ly/2KirEIy

Sähköposti on yhteydenpitotavoista kaikista virallisin. Jokainen teistä saa kouluun tullessaan omat
Aalto-käyttäjätunnukset ja näillä tunnuksilla kirjaudutaan myös aaltomailiin (mail.aalto.fi). Sähköpostiosoite on yleensä etunimi.sukunimi@aalto.fi. Keräämme teiltä ekana päivänä yhteystietolomakkeella
myös sähköpostiosoitteen. Yhteystietoja ei laiteta
mihinkään yleiseen jakoon, vaan yhteystietolomake
on pelkästään sitä varten, että me, kipparinne, pystymme tavoittamaan teidät.

Killan tiedotuskanavat

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

Telegram

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

Viikkotiedotteen lisäksi uutisia tapahtumista löytää
killan nettisivuilta osoitteesta koneinsinoorikilta.fi.
Killan nettisivuilta löytyy muutenkin tuikitärkeää
tietoa teihin fukseihin, opintoihin, killan hallitukseen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen liittyen.
Nettisivuihin kannattaakin käydä ehdottomasti perehtymässä jo ennen koulun alkua!

Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on tarkoitettu mukavaksi ja helpoksi keskustelukanavaksi.
Täältä tavoitatte meidät ja muut fuksit hetkenä minä
hyvänsä, joten vertaistuki on taattu. Ryhmään kannattaakin käydä liittymässä vaikka heti! Liittyminen
onnistuu kätevästi linkin https://t.me/kikfuksit2018 kautta. Telegramissa (ja ihan normaalisti
soittamalla) tavoitatte meidät allaolevista puhelinnumeroista sekä oheisilla käyttäjänimillä.

Kilta näkyy myöskin vahvasti somessa. Esimerkiksi
Koneinsinöörikilta ry –sivusta Facebookissa tykkää noin 1700 ihmistä! Sinunkin kannattaa käydä
napsauttamassa tykkää-nappulaa FB:ssä, jotta pysyt
kartalla, mitä kaikkea killassa tapahtuukaan. Muita some-kanavia killalla ovat muun muassa Instagram-tili @koneinsinoorikilta ja Telegram-kanava,
jonne kätevästi kootaan Viikkotiedotteen otsikot.

Samuli: 050 3206203 (TG: @Vehkomaki)
Markus: 040 8449885 (TG: @markusjarvela)

Savumerkit
Käytössä korkeintaan tuulettomina päivinä.
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Sähköposti

OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
A

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.

SYKSY

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 julistamiseen
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. *Kandikeskuksen 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 tieteenharjoittaja.
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.

I

ISOHENKILÖ Vanhempi tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa sinut
Otaniemen saloihin.
ITÄINEN SATAMAKAUPUNKI Helsinki.

J

JMT eli Jämeräntaival - Teekkarikylän Route 66. kampuksemme sykkivä aortta, poikamieskylän valtaväylä.
JODEL Opiskelupiireissä suosittu anonyymi somesovellus, jota lukiessa
lähdekritiikki on erityisen suositeltavaa.
JULKKU Parillisina vuosina julkaistava wappulehti, ks *Äpy.
JÄMERÄPARTAINEN INSINÖÖRI Teekkareiden toimia valvova
henkiolento.
JÄYNÄ Kepponen, jonka ansiosta sekä jäynääjillä että jäynätyillä on ainakin jälkikäteen – hauskaa.

B

BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet killan syysnaamiaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola.

D

K

DIPOLI Kesällä 2017 ovensa jälleen remotin jäljiltä avaava entinen
kongressikeskus. Toimii peruskorjauksen jälkeen Aalto-yliopiston
päärakennuksena.
DOMINANTE Teekkarilähtöinen sekakuoro.
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta domo.ayy.fi.

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. palvelupisteen.
KIELIKESKUS Kielten opetuksesta vastaava osasto Aallossa. Ilmoittautuminen kielikursseille *Oodin kautta ajoissa.
KIKH KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain loppuvuodesta.
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 herjattu, vähän
niin kuin ruotsalaiset.
KYYKKÄ Vanha karjalalainen perinnepeli, jonka teekkarit ovat ottaneet omakseen. Monet ottavat usein enemmänkin.

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 korkeakouluyhdistyksen fuksikapteeneista muodostuva elin, joka on vastuussa fuksikasvatuksesta ja suunnittelee teille mm. vapaa-ajan toimintaa.
FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija.
FUKSIKAPTEENI Vastuussa oman kiltansa fuksien vastaanotosta ja
teekkarikasvatuksesta.
FUKSIMAJURI Otaniemen fuksiasioiden ja kaikkien fuksikapteenien
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

L

GORSU Sauna *JMT 5A:n kivijalassa.
GRAVITAATIO *Laskiaisriehan jatkobileet, jotka sijoittuvat yleensä
Helsingin keskustaan.

LAFKA Korkeakoulun osasto tai rakennus, esim. *Konelafka. Alunperin lyhenne laitoksesta, mutta nykyään tällä voidaan tarkoittaa myös
yritystä.
LAKINLASKIJAISET Syys- ja lokakuun vaihteessa järjestettävät isot
*AYY:n bileet. Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy Lakinlaskijaisiin.
LASKARI 1. Kotilaskujen tarkistustilaisuus 2. Laskuharjoitustehtävä.
LRK Laivanrakentajain kerho.

H

HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Esplanadin puiston
ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnista lakittaa patsaan joka Wappu.
HERVANTA Tamperelaisten Otaniemi.

60

S

LUKKARI Laulunjohtaja ja tunnelmanluoja *sitseillä.
LVI-KERHO LVI-opiskelijoiden ammattiainekerho.
LÄNSIMETRO Syksyllä (toivottavasti) liikennöivä metro, joka pysähtyy
(luojan kiitos) myös Otaniemessä.

M

MAARINTALO Usein puhutaan pelkästä Maarista. Tietokoneita
täyteen sullottu, 24/7 auki oleva rakennus Maarinlahden rannassa.
Rakennuksesta löytyy löytyy myös yleinen suihkutila ja postin pakettiautomaatti.
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, sekä oppimiskeskuksen 24/7 tilan avainkorttina.
MURSU Kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelija.
MYCOURSES Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan kurssien aikataulua sekä opiskelumateriaalia. Löytyy osoitteesta mycourses.aalto.fi.

T

TARAKI Tampereen rakentajakilta, Tampereen raksateekkareiden
kilta.
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 145-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 erinomaista pastaa
keskiviikkoisin.
TJ *Teekkarijaosto.
TKK Edesmennyt Teknillinen Korkeakoulu.
TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta.
TUPSUFUKSI Opiskelija ensimmäisen ja toisen *Wappunsa välissä.

N

NOPPA 1. *Opintopiste 2. Noppaportaali, vanha ei enää käytössä oleva
kurssien materiaaleja sisältänyt tietojärjestelmä 3. Useimmiten kuusitahkoinen peliväline.

O

OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava professori.
OODI Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan omia opintosuorituksia,
ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja suunnitellaan opintoja.
Myös lukukausi-ilmoittautuminen tehdään Oodissa. Löytyy osoitteesta
oodi.aalto.fi.
OK Otaniemen oma kehätie.
OK20 Saunatila Otakaari 20:ssä.
OPISKELIJANUMERO Saat omasi syksyllä aloittaessasi opinnot. Tulet
tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla. Opettele ulkoa.
OPINTOPISTE Opintosuoritusten kvantitatiivinen määrä uudessa
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.
OPPIMISKESKUS tai Learning Center. Kunnostettu yliopiston pääkirjasto *Alvarin aukion laidalla.
OSTARI Otaniemen ”ostari”, jossa sijaitsevat mm. Alepa ja R-kioski.
OTAHALLI Otaniemessä sijaitseva urheilukeskus.

U

ULLANLINNANMÄKI eli Ullis. Kaivopuiston mäki, jonka maastoon
kerääntyy 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 rakennus.

P

W

(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 soluasuntoja.
POLI *TKK.
POMPPA lappeen Rantalainen perinnepallopeli.
PRUJU Opintomoniste, kurssin oheismateriaali tai yleisesti mikä
hyvänsä mallivastaus.

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

Yleinen kokous Killan korkein päättävä elin, avoin kaikille jäsenille.
YMP Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.

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.

Ä

ÄITI Älä unohda soittaa välillä!
ÄPY Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu, ks. Julkku.
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SYKSY

SECUREPRINT Koulun tarjoama verkkotulostin.
SILLIS Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien seuraavana
aamuna.
SITSIT Laulu-, juoma-, ja ruokapitoinen akateeminen pöytäjuhla.
SMT eli Servin Maijan Tie. Perhekylän valtaväylä.
SMÖKKI eli Servin Mökki. *JMT:n alkupäässä sijaitseva rakennus.
Lukemattomien juhlien pitopaikka.
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät juonenkäänteet ja
improvisaatio ovat arvossaan. Spekseihin kuuluu myös vuorovaikutus
yleisön kanssa.
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kattojärjestö kaikille
ylioppilaskunnille.
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1.
2.

3.

7.

17.

4.

6.
5.
14.
15.

11.
12.
13.

8.

16.

9.

10.

17. Maarintalo

16. Otahalli (UniSport)

15. Ostoskeskus (Alepa)

14. AYY:n keskustoimisto

13. Dipoli

12. Teknologföreningen (TF)

11. OK20 (Varaslähtö)

10. Rantsu (Ekan illan sauna)

9. Servin Mökki, eli Smökki

8. YTHS

7. Konelafka (K1)

6. Kandidaattikeskus , päälafka

5. Amfi

4. Kirjasto, eli Harald Herlin -oppimiskeskus

3. Väre

2. T-talo

1. TUAS-talo

SYKSY

10‐11
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20‐

19‐20

18‐19

17‐18

16‐17

Klo 18:00 eteenpäin
Ekan illan sauna, Rantasauna

Ohjattua kiertelyä Otaniemessä

Klo 14:15
Teekkarielämää, ylioppilaskunnan
tervetulotilaisuus, Dipoli, Otakaari 24

14‐15

15‐16

Ruokailu ISOjen johdolla

13‐14

12‐13

Klo 11:00
Fuksikapteenien esittäytyminen ja siirtyminen
pääaineiden tervetulotilaisuuksiin
+
klo 11:15‐12:30 ENG‐A1100
Pääaineen tervetulotilaisuus ja kilta esittäytyy
salissa K213a, Otakaari 4

Klo 10:00‐11:00
Luento ENG‐A1100, Aiheet:
orientaatioviikko ja orientaatiokurssi
toinen kotimainen kieli
TEK ja RIL
U2‐sali, Otakaari 1

9‐10

11‐12

Klo 9:00‐10:00
ENG‐A1100
Korkeakoulun tervetulotilaisuus
U2‐sali, Otakaari 1

8‐9

3.9.

Klo 8:00‐8:45
Aamupala, fuksit ja ISOt
U2‐salin aula, Otakaari 1

Klo 17:00 eteenpäin
Otasuunnistus

Klo 14:15 Att studera på svenska
U1, Otakaari 1
(klo 15:00 Avoimen yliopiston kahvit)

Klo 12:00
Haalarigaala, K213a

Ruokailu ISOjen johdolla

Klo 9:15‐11:00
ENG‐A1100
Johdatus tietojärjestelmiin ‐harjoitukset
Katso luokka MyCoursesista

4.9.

Killan tai AYY:n järjestämää ohjelmaa

Yliopiston järjestämä luento tai tapahtuma

Klo 20:00 eteenpäin
Aalto Afterparty

Aalto‐Party, Alvarin aukio

Klo 13:00‐15:00
Jaosesittely

Ruokailu ISOjen johdolla

Klo 10:15‐11:45
Luento ENG‐A1100 Pääaineiden tilaisuudet

Klo 10:15‐11:45
ENG‐A1100
Millaista opiskelu on ensimmäisenä vuonna ja
ensimmäisen opintovuoden jälkeen? Mitä
hyötyä on perusopintojen suorittamisesta?
D‐sali, Otakaari 1

5.9.

Ruokailu ISOjen johdolla

Klo 12:00‐13:00
ENG‐A1100
Ständit:
Mahdollisuus keskustella palveluntarjoajien
kanssa.
B‐salin aula, Otakaari 1

Klo 11:00‐11:55
ENG‐A1100
Keskeisten opintoja tukevien palveluiden
esittelyt
B‐sali, Otakaari 1
Tutustuminen Oppimiskeskukseen
ISOryhmissä klo 9‐13 välillä

6.9.

Klo 20:00 eteenpäin
Kaukkarit

Klo 13:30 eteenpäin
Köydenveto ja Köydenjatke

Katso luokka MyCoursesista

Klo 12:15‐13:00 KJR
ENG‐A1100
Opinnot sujuvasti alkuun ‐työpaja,
kursseille ilmoittautuminen,
mallilukujärjestykset, HOPS

Ruokailu ISOjen johdolla

Klo 10:15‐11:15
ENG‐A1100
Innostus, mahdollisuudet ja henkilökohtainen
kasvu, professori Esa Saarinen,
Aalto‐Sali, Otakaari 1

Klo 9:30‐10:00, Amfi
Valokuvaus

7.9.

ENSIMMÄISEN VIIKON
LUKUJÄRJESTYS

SYKSY

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

1.
2.
3.
4.
5.

Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Voit tulla nauttimaan aamupalaa myös Insinööritieteiden korkeakoulun järjestämälle aamiaiselle, jonne kaikki uudet
Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat ovat tervetulleita. Aamiainen järjestetään Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) ensimmäisessä kerroksessa U2-salin edustalla 08:00 - 08:45
välisenä aikana. Päivän virallinen ohjelma alkaa korkeakoulun tervetulotilaisuudella U2-salissa kello 09:00. U2-sali löytyy yliopiston Kandidaattikeskuksen ensimmäisestä kerroksesta
(U2-sali merkitty oppaan loppupuolella olevaan karttaan nuolella). 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 viikkoa aiemmin. Älä sovi illaksi treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa vierähtää aikaa iltaan saakka.
Vastaanottotilaisuuden jälkeen kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat yhteen,
ja siirrymme tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä Koneinsinöörikilta sekä
opiskelulinjamme henkilökunta toivottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat killan
hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne (kts. sivu 9). 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 opiskelijakorttisi. Suosittelemme myös hankkimaan FRANKin opiskelijakortin mobiililaitteeseen – se toimii virallisena todistuksena siinä missä muovinen opiskelijakortti tai jäsenmaksukuitti. Lisätietoa sivulla 46.
Kello 14:15 Dipolissa alkaa Teekkarielämää-luento, johon siirrytte fuksiryhmittäin ISOjenne
johdolla. Luennolla 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 Rantasaunalla (sama
paikka kuin Varaslähdössä). Vanhemmat opiskelijat auttavat koko päivän ja illan. Apua saat
kysymällä ensisijaisesti keltä tahansa vaaleanpunaisiin haalareihin sonnustautuneelta. Illan
pimetessä jatkamme saunomalla Rantasaunalla, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan. Illalla voit vain rentoutua ja tutustua uusiin kavereihisi sekä ympäristöön. Rantasaunalla pääset myös sovittamaan seuraavana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpunaisia opiskelijahaalareitasi.
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CHECKLIST
- TÄYTÄ KESÄN AIKANA
SYKSY

OLEN OTTANUT OPISKELUPAIKAN VASTAAN JA ILMOITTAUTUNUT LÄSNÄOLEVAKSI

OLEN MAKSANUT AYY:N JA KONEINSINÖÖRIKILLAN JÄSENMAKSUN (KILLAN JÄSENMAKSUN VOI HOITAA
MYÖS ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA)
OLEN HAKENUT ASUNTOA ESIM. AYY:LTÄ TAI HOAS:LTA. HÄTÄMAJOITUSTA JÄRJESTETÄÄN ENSIMMÄISILLÄ VIIKOILLA SITÄ TARVITSEVILLE
OLEN TÄYTTÄNYT KELAN NETTISIVUILLA OPINTO- JA ASUMISTUKIHAKEMUKSET

OLEN AKTIVOINUT AALTO-TUNNUKSENI JA S-POSTINI (LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMISEN JÄLKEEN)
OSOITTEESSA SALASANA.AALTO.FI JA TARKISTANUT, ETTÄ AALTO-SÄHKÖPOSTINI TOIMII: MAIL.AALTO.FI
OLEN PRINTANNUT AYY:N JÄSENMAKSUKUITIN JA OTTANUT SEN MUKAAN KOULULLE

Telegram-ryhmä
KIK-fuksit 2018

OLEN HAKENUT OPISKELIJAKORTTIA OSOITTEESSA FRANK.FI JA LADANNUT FRANKIN MOBIILIOPISKELIJAKORTIN
OLEN VIERAILLUT KILLAN SIVUILLA OSOITTEESSA KONEINSINOORIKILTA.FI

OLEN LIITT YNYT FACEBOOKISSA KIK-FUKSIT 2018 –RYHMÄÄN (QR-KOODI SIVUN LAIDASSA)

OLEN LIITT YNYT KIK-FUKSIT 2018 –TELEGRAM-RYHMÄÄN (QR-KOODI RYHMÄÄN SIVUN LAIDASSA)

OLEN VARANNUT LAUANTAIN 25.8. KALENTERISTA VAPAAKSI VARASLÄHTÖÄ VARTEN

OLEN VARANNUT KÄTEISTÄ RAHAA MUKAAN ENSIMMÄISILLE VIIKOILLE

OLEN PAKANNUT MUKAAN TUMMAN PUVUN/COCKTAIL-MEKON KOLMANNEN VIIKON FUKSISITSEJÄ
VARTEN
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Facebook-ryhmä
KIK-fuksit 2018

