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Me täällä hei!
Arvon Phuksi,
Sinä olet voittaja, onnistuja, oman elämäsi supersankari. Olet tehnyt upean päätöksen liittymällä mahtavaan
A!alto-yliopiston jengiin. Loistavasta ajatuksenjuoksustasi kertoo etenkin se, että olet valinnut kone- tai
energia- ja LVI-tekniikan. Täällä opiskelevat eivät ole vain tulevaisuuden osaajia vaan myös todella mahtavia
tyyppejä!
Käsissäsi polttelee Koneinsinöörikillan upouusi Phuksi APC 2010, josta löydät kaiken tarvittavan tiedon A:sta
C:hen. Sen sivuilta tulevat tutuiksi niin teekkarikulttuuri, opiskelu yliopistossa kuin mukaansa tempaava
Koneinsinöörikiltakin. Se vastaa opintojen alkuun liittyviin kysymyksiisi ja mahdollistaa opiskelijaelämäsi
jouhevan startin. Toivottavasti sivuilta välittyvä Otaniemen tiivis yhteishenki ja tekemisen riemu tempaavat
sinut mukaansa ikimuistoiseen opiskeluaikaan.
Kannen kaksi hyvinkin uskottavaa mekaanikkoa olemme me, phuksikapteenisi Anni ja Roosa. Meihin
tulet törmäämään joka käänteessä: tehtävänämme on auttaa sinua ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja
rakentaa vuosi, josta nautit täysin siemauksin. Sinusta kasvaa tekniikkaa ja perinteitä tunteva teekkari, joka
kohtaa seikkailut pilke silmäkulmassa.
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä jo ennen koulun alkua, mikäli jokin askarruttaa mieltäsi. Me odottelemme
täällä teidän saapumistanne kuin Kreikka Tukiaista.
Nähdään Varaslähdössä
tai viimeistään koulun alkaessa!
Phuksikapteenisi,
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anni.tyni@tkk.fi
040- 827 6159

ja

roosa.nieminen@tkk.fi
050- 336 0704

DEKAANI t e r v e h t i i

“Ole utelias ja muodosta omakohtainen näkemys”
Laivatekniikan professori Petri Varsta on insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan johtaja eli
dekaani. Varsta on konephuksi vuosimallia 1967.
Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston teknillisen
korkeakoulun kone- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmiin.
Tähtäimessäsi on diplomi-insinöörin tutkinto, jonka
ensimmäisenä väliportaana on tekniikan kandidaatin
tutkinto.
Kaksivaiheinen
tutkintorakenne
perustuu
Bolognan sopimukseen. Siinä tavoitteeksi asetettiin
Euroopan yliopistojen tutkintorakenteiden harmonisointi,
joka mahdollistaa opiskelijoiden ja opettajien paremman
liikkuvuuden. Tutkintorakenne on ollut käytössä vuodesta
2005 ja se koostuu opintokokonaisuuksista eli moduuleista.
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta ja sen laitokset
yhdessä kiltojen kanssa pyrkivät auttamaan opiskelijoita
alkavalla opinpolulla. Kädessäsi oleva Konephuksin APCkirja on hyvä esimerkki tästä. Muista myös, että tiedekunnan
tutkinto-ohjelmien suunnittelijat ja kanslian henkilökunta
ovat valmiita palvelemaan sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä
asioissa.

Osalle opiskelijoista tulevan pääaineen valinta on itsestään
selvä, mutta monelle se selkenee vasta matkan varrella
tietämyksen lisääntyessä. Aikaa on riittämiin, koska valinta on
edessä toisen vuosikurssin keväällä. Ole utelias ja muodosta
omakohtainen näkemys. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeinen
työympäristöharjoittelu voi myös auttaa valinnassa.
Tiedollisten
opintojen
rinnalla
opiskelet
myös
opiskelijaelämää. Meillä on aktiivinen Koneinsinöörikilta,
joka on osa Aalto-yliopiston uutta ylioppilaskuntaa. Kuulet
vanhojen teekkareiden tarinoita opiskelun ja elämän
monimuotoisuudesta. Muista, että hekin ovat olleet opiskelun
alussa hiukan arkoja ja maailmanmenoa kummastelevia
phukseja. Phuksivuoden tavoitteesi ovat selkeät, hyvin
suoritetut opinnot ja arvostettu teekkarin titteli, jonka
ulkoisena merkkinä on teekkarilakki.

Kone- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelmien opetustarjonta
on monipuolinen. Pääaloina ovat energiatekniikka,
koneenrakennus ja sovellettu mekaniikka. Emme edellytä
mitään esitietoja tekniikan alalta ja opinnot on rakennettu
siten, että niin tieto- kuin taitopohja karttuvat matkan varrella.
Ensimmäisenä lukuvuotena voit ihmetellä missä tekniikan
alan kurssit ovat, mutta ole kärsivällinen, koska matematiikka
ja luonnontieteet rakentavat perustan syvälliselle tekniikan
ymmärrykselle ja osaamiselle.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on sinulle
tärkeä apuväline. Opintojen alussa voi laaja kandivaiheen
opetustarjonta tuottaa valinnantuskaa, mutta havaitset
nopeasti, että ajankäytön suunnittelussa HOPS on oiva
työkalu. Ota tavoitteeksi tekniikan kandidaatin tutkinto.
Vaikka se on luonteeltaan välitutkinto, niin itsellesi on tärkeää
saada kandidaatin paperit, jotta sen jälkeen voit täystehoisesti
siirtyä suorittamaan maisterivaiheen opintojasi.
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PUHIS t e r v e h t i i

Koneinsinöörikilta - WTF?
Kalle-Heikki Koskinen on Koneinsinöörikillan puheenjohtaja vuosimallia 2010. Kalle oppi viheltämään
vasta 19-vuotiaana.
Elämäsi yliopistossa alkaa elokuun viimeisinä
päivinä valtavassa luentosalissa. Paljon ihmisiä, outo
paikka ja muutenkin olo vailla suuntaa. Vaan ällös
peljätkö, sillä heti session jälkeen salin ulkopuolella
sinut ottaa vastaan ryhmä vaaleanpunaisiin
pukeutuneita - niin, mitä? Koneinsinöörikiltalaisia!

Killat
ovat
ainejärjestöjä
Otaniemen
teekkarikulttuurin alku ja juuri. Sinä, rakas
tuleva kone- tai energiateekkari, kuulut
Koneinsinöörikiltaan, KIKkiin. Ensimmäisenä
opiskeluvuotenasi, phuksivuotena, on kiltojen
etuoikeutena ja tehtävänä tutustuttaa sinut
yliopisto-opiskeluun ja ennen kaikkea opiskelijaja teekkarikulttuuriin. Verkoston, joka aikanaan
varmistaa menestyksesi ja etuajo-oikeutesi diplomiinsinöörin uralla, luot huomaamatta osallistumalla
aktiivisesti killan toimintaan seuraavien vuosien
aikana. Kiltatausta ja sen hiomat sosiaaliset taidot
ovat kova pelimerkki työmarkkinoilla.
Koneinsinöörikilta järjestää aktiviteetteja ja
tapahtumia laidasta laitaan, ympäri vuoden. Lyhyesti
sanottuna kilta pitää huolen siitä, että opiskeluaikasi
tulee olemaan tasapainoinen kokonaisuus niin
opiskelua kuin kaikkea vapaa-ajan toimintaa, jota
työelämässä tulet haikeasti muistelemaan ja
kaipaamaan. Saunaillat, sitsit, yritysexcursiot,
stand-up-illat, Smökkibileet - kaikki tulevat tutuksi
vuoden varrella. Koneinsinöörikillan seitsemän
jaosta toivottavat ensimmäisillä viikoilla sinut
tervetulleeksi teekkarikulttuurin puuhamaahan juuri sillä panoksella kuin sinulle sopii.
Koneinsinöörikilta on Otaniemen näkyvä ja tekevä,
jäsentensä näköinen kilta. Muut tekevät mitä
osaavat - me teemme mitä haluamme. Tervetuloa
mukaan, nähdään Varaslähdössä!
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Aaltoja, beibi, aaltoja!
Kirjoittaja Elli Leppisaari toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa ja Koneinsinöörikillan
kiltakummina. Ellin nimestä saa anagrammin Pele siirapissa.
Onneksi olkoon, Koneinsinöörikillan phuksi!
Paitsi uudesta opiskelupaikastasi, myös siitä
että
kuulut
historialliseen
ensimmäiseen
aaltoylioppilaiden sukupolveen. Uudenkarhea
Aalto-yliopisto syntyi Teknillisen korkeakoulun,
Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen
korkeakoulun yhdistymisen tuloksena ja siellä
opiskelee yhteensä huimat 15 000 opiskelijaa.
Aalto-yliopistossa Sinun etujasi ajaa Aaltoyliopiston ylioppilaskunta (AYY). Suomen toiseksi
suurin ylioppilaskunta AYY
toimii kiltojen ja muiden
yhdistysten
kotipesänä,
tarjoaa jäsenilleen palveluita
(joista tärkeimpänä 3 000
asuntopaikkaa!) ja järjestää
värikkäitä
tapahtumia.
AYY tekee merkittävällä
tavalla
vaikutustyötä
yliopiston suuntaan, jotta
opiskelijoilla olisi parempi
olla, opiskella ja oppia.
Lisäksi AYY työskentelee
aktiivisesti
opiskelijoiden
aseman
parantamiseksi
muun muassa sujuvampien
joukkoliikenneyhteyksien
ja paremman opiskelijoiden
toimeentulon kautta.
Aalto-yhteisöllä on paljon
annettavaa. Ilmeistä on,
että oman killan toimintaan

lähteminen kannattaa aina. Lue myös Ainoylioppilaslehteämme, keskustele edunvalvonnan
tavoitteista, vuokraa pakettiautoa, hae AYY:n
kämppää ja tanssi tunnelma kattoon AYY:n
vuosijuhlissa! Mikäli opetuksen laatu huolettaa,
voit hakea hallopediksi eli opiskelijoiden
edustajaksi yliopiston hallintoon. Ylioppilaskunnan
jokapäiväistä toimintaa johtaa puolestaan vuosittain
vaihtuva hallitus, joka valitaan loppuvuodesta.
AYY:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka
valitaan vaaleilla seuraavan kerran vuoden 2011
syksyllä.
Ylioppilaskunnan
piiristä löytyy lisäksi myös
yli 200 erilaista yhdistystä
laskuvarjohyppyjen
h a r r a s t a j i s t a
viininmaistelijoihin.
Valinnanvaraa siis löytyy
ja monenlaista kannattaa
kokeilla!
Aallon ensiaskeleet ovat
kriittiset ja juuri Sinulla
on
mahdollisuus
jättää
kädenjälkesi Aalto-yhteisön
rakentamiseen. Ota selvää
ylioppilaskunnan ja killan
toiminnasta, ole aktiivinen
ja ennen kaikkea nauti
opiskeluajastasi – edessäsi
ovat todennäköisesti elämäsi
unohtumattomimmat vuodet!
Syksyllä nähdään!

Tiedän, että
se panda liittyy
WWF:ään, mutta
miten KIK liittyy
WTF:ään?

AYY t e r v e h t i i
Phuksi APC 2010
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MAJURI t e r v e h t i i

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas
Fuksimajuri Lauri Marja-aho on fuksiasioiden pääorganisoija ylioppilaskunnan teekkarijaostossa ja
samalla kaikkien kiltojen fuksikapteeneiden pomo. Laurin lempibiiseihin kuulu Hunajata.
Ensi töikseni haluan onnitella sinua loistavasta valinnasta
tulla opiskelemaan uuden Aalto-yliopiston teknilliseen
korkeakouluun. Sinulla ja uusilla opiskelutovereillasi on suuri
kunnia olla osa Aalto-yliopiston ensimmäistä fuksikatrasta.
Valintakokeet ovat nyt takana ja ajatukset voidaankin
suunnata tulevaan, sinun ikiomaan fuksivuoteesi. Voin luvata,
että ensimmäinen vuotesi tulee olemaan ikimuistoinen!
Uusi yliopisto tuo mukanaan valtavasti uusia mahdollisuuksia.
Tulevaisuudessa kurssien poimiminen kaupallisilta aloilta
tai taiteen lomasta tulee helpottumaan varmasti. Toisaalta
uusi yliopistomme sekä ylioppilaskuntamme ovat vielä
lapsen kengissä. Nämä tulevat muokkautumaan tekijöidensä
näköiseksi ja juuri sinä olet yksi näistä tekijöistä. Rakennetaan
yhdessä tästä paikasta sellainen,
jossa kaikilla on hyvä olla ja
opiskella.
Opiskelu itsessään muuttuu
paljon
lukioajoistasi.
Yliopistomaailmassa vallitsee
akateeminen
vapaus,
joka
lyhykäisyydessään
tarkoittaa,
että luennoille ei tule kukaan
sinua herättämään. Toisaalta on
muistettava myös akateeminen
vastuu; ainoa joka huolehtii
tentteihisi valmistautumisesta
sekä
harjoitustöidesi
palautuksista olet juurikin sinä itse.
Sana ”Otaniemi” tarkoittaa kartalla paikkaa Keilaniemen
ja Tapiolan vieressä. Todellisuudessa se pitää sisällään
mielettömästi muutakin. Teekkarit ovat tunnettuja
kulttuuristaan ja tupsulakistaan. Otaniemen teekkarikulttuuri
on vahvaa ja siinä ovat mukana kaikki – nyt myös sinä! Reipas
mieli, tekemisen meininki ja voimakas yhteishenki pursuaa
meistä kaikista. Mikä tuokaan paremman mielen kävellessä
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läpi aurinkoisen Alvarin aukion, kuin jatkuvat ”Hei moi!”–
huudot niin tutuilta kuin tuntemattomiltakin. Kehotankin
tutustumaan avoimin mielin uuteen yhteisöösi. Lähde
reippaasti ottamaan selvää killastasi ja muista yli sadasta
yhdistyksestä, joita Otaniemessä toimii.
Fuksikasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa sinut
teekkarikulttuurin monimuotoisuuteen sekä sen pitkäaikaisiin
perinteisiin ja saloihin. Tätä varten meillä on käytössä
fuksipisteet, joita keräämällä saat varmasti uusia ystäviä ja
sopivaa vastapainoa opiskelulle. Fuksipisteet ovat myös tie
tulevan teekkarilakin saantiin; fuksipisteet - mikä ihana
tekosyy. Fuksikasvatuksesta vastaavat kiltojen fuksikapteenit
yhdessä
ISOhenkilöiden
kanssa.
Tutustu
omaan
kapteeniisi, hän on täällä sinua
varten. Tule myös juttelemaan
minulle ja muille kippareille,
tai ainakin heiluta iloisena kättä
ja moikkaa, me tervehdimme
varmasti takaisin!
Edessäsi on yksi elämäsi
ikimuistoisimmista vuosista,
ota siitä kaikki irti – sen voi
kokea vain kerran. Kun hoidat
opiskelusi vastuullisesti ja pidät
huolen siitä, että ehdit rentoutua
ja tutustua uusiin ihmisiin, tulet varmasti muistelemaan
fuksivuottasi lämmöllä vielä monen vuosikymmenen jälkeen.
Kun sitten seuraavana wappuna saat painaa sen vitivalkoisen,
uuden tupsulakin päähäsi, haluan, että muistelet mennyttä
fuksivuottasi haikein mielin monia elämyksiä rikkaampana.
On kunnia päästä seuraamaan edesottamuksiasi vuoden
aikana, toivottavasti saan myös mahdollisuuden tavata sinut.
Näillä sanoilla haluan toivottaa mahtavaa ja unohtumatonta
fuksivuotta sinulle, tee siitä itsesi ja tovereittesi näköinen.

Phuxivatorns hälsning
Skribenten Johan Kondratjeff är Teknologföreningens Phuxivator och det är han som tar hand om den
svenskspråkiga phuxuppfostran. Han klär sig i kostym varje fredag för att ära “suit up friday”.
Det är mig en stor ära att få gratulera dig för din studieplats
vid Aalto Universtitet! Du hör till en speciell grupp, du är
nämligen en av de första phuxarna vid det nya Universitet.
Du har gjort ett mycket bra val och jag är säker på att du
inte kommer att ångra dig. Här väntar dig studier, fester,
teknologkultur och en massa nya vänner. Allt det plus wappen
(ifall den ordnas) kommer att göra dit phuxår till det bästa året
du upplevt hittills!
Jag är Johan Kondratjeff och kallas Kona, och jag är din samt
Teknologföreningens Phuxivator under ditt första läsår vid
skolan. Min uppgift är att se till att du och alla andra phuxar trivs
här och får en bra start på studierna vid Aalto. Storasyskonen
och jag kommer att göra dig bekant med Universitetet,
Teknologföreningen (TF) och de allmänna studievanorna
som väntar dig. Studievanor betyder inte enbart studier; det
handlar också om fester, exkursioner, idrottsevenemang, med
mera. Som jag nämnde tidigare jobbar jag inte ensam, jag får
mycket hjälp av ett stort antal storasyskon. De är indelade
avdelningsvis, och deras uppgift är att bättre kunna hjälpa
med din start vid skolan och med just dina studier. Dessutom
har jag en egen kommitté som hjälper till, PhuxK, och vi
kommer att ordna många roliga evenemang för dig under ditt
kommande phuxår.
Om du inte ännu hört om TF kommer du nog snabbt
att lära dig mycket om TF och dess verksamhet. TF är
den svenskspråkiga nationen vid Aalto Universitet, här
sammanförs alla svenskspråkiga studeranden vid skolan.
På TF kan man förverkliga sig själv och sina idéer, här
finns massor med varierande program: fester, exkursioner,
spelkvällar, bastukvällar, företagsverksamhet och en hel del
annat. Dessutom har vi här på TF en egen studentrestaurang
där man kan äta lunch, dricka kaffe och umgås med sina
vänner, ja till och med studera tillsammans. Det lönar sig
absolut att vara aktivt med genast från första början, eftersom
alla phuxar kommer att samla phuxpoäng. Har man tillräckligt
med poäng får man sin tophsmössa vid wappen (ifall den
ordnas). Tophsmössan är det mest kända och traditionella

kännetecknet på en äkta teknolog och är något varje phux
strävar till att få.
Din första dag kommer att börja med ett välkomsttillfälle för
alla nya studeranden vid Universitetet, varifrån ni förflyttar er
till era egna avdelningar för lite mera information. Efter detta
kommer dina egna storasyskon att ta dig och dina medphuxar
vidare till TF, där du bland annat kommer att träffa mig. Resten
av första veckan går åt till att lära sig hur det egentligen går
till att studera vid Aalto. Universitetstudier skiljer sig avsevärt
från dina tidigare studier i och med den akademiska friheten
och därför skall du själv, med hjälp av dina storasyskon, bygga
upp din läseordning.
Ifall du känner dig yr av all information som du fått hittills
(för att inte tala om all information du ännu kommer att
få!), så är det bara att kontakta mig när som helst. Du kan
ställa frågor om studier, bostäder, studiestöd, fester, TF, Aalto
Universitet eller vad än du funderar på. Jag svarar garanterat,
vare sig det är dag eller natt. Det finns också information på
TF:s hemsida, www.teknologforeningen.fi. Men för stunden
skall du njuta av sommaren och ladda upp energi inför hösten.
Det är då det brakar loss med häftiga evenemang, spännande
överraskningar och en massa annat roligt!
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OLTERMANNI

tervehtii
Hmmm...
Nakin
seuraksi sopisi
oltermanni.

Hyvä uusi opiskelija
Tuotantotekniikan professori Kalevi Ekman aka Eetu on Koneinsinöörikillan oltermanni eli toimii
linkkinä proffesorikunnan ja killan opiskelijoiden välillä. Eetu matkusti toukukuussa sadan opiskelijan
kanssa Siperian läpi junalla Kiinaan.
Oltermannina tahdon tietysti muiden tavoin onnitella
opiskelupaikastasi Aalto-yliopistossa! Opiskelupaikan
vastaanottaminen merkitsee tuloa yliopistoyhteisön
jäseneksi, yhteisön jonka suuri enemmistö ovat
opiskelijat. Oltermannin erityinen tehtävä on toimia
linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan
välillä ja toiminnallaan kaikin tavoin edistää hyvien ja
välittömien suhteiden rakentumista.
Opiskeluaika on kaikin tavoin katkeran suloinen vaihe.
Monelle se on itsenäistymisen, ihmisenä kasvun ja
loppuelämän pituisten suhteiden solmimisen aikaa.
Vaaditaan sopeutumista itsenäiseen ja vaativaan
yliopisto-opiskeluun,
henkilökohtaisen
talouden
kanssa tasapainotteluun ja kenties muuttoon uudelle
paikkakunnalle tai ainakin omaan opiskelijaboksiin.
Lähes mikä tahansa on mahdollista ja toisaalta kaikki
voi tuntua epävarmalta. Tällaisessa tilanteessa nopea
integroituminen
yhteisöön
on
hyödyllistä, tarpeellista ja tärkeää.
Ympärilläsi
on
lukemattomia
samassa
tilanteessa
olevia
opiskelijoita. Huomaat pian miten
hyödyllistä on vaihtaa kokemuksia ja
keskustella päämääristä ja keinoista
niiden saavuttamiseksi – on helppo
auttaa toinen toistaan opiskelijan
arjen kysymyksissä.
Itselläni oli aikanaan hieman
vaikeuksia päästä opiskelemaan.
Tulin hyväksytyksi vasta toisella
yrittämällä, enkä silloinkaan juuri
haluamaani ohjelmaan. Lisäksi
armeija pidensi välitaukoa toisella
vuodella. Opintojen lopulta alettua
huomasin kuitenkin jo parin
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ensimmäisen vuoden aikana, minkälaiset asiat minua
oikeasti kiinnostavat, mitä opin helposti tai mitä ainakin
haluan oppia niin kovasti, että olen valmis tekemään sen
eteen melkein mitä vaan. Elämä ja työura ovat pitkiä,
ja mielestäni on pitkän päälle terveellistä tehdä asioita,
jotka kiinnostavat, haastavat, herättävät uteliaisuutta ja
palkitsevat. Tässä suhteessa kone- ja energiatekniikka
ovat tosi monipuolisia aloja, jotka tarjoavat kaikkea
mainitsemaani mitä erilaisimmille asiantuntijoille:
löytyy vaativia vaihtoehtoja niin tutkimustyöstä,
tuotekehityksestä kuin käytännön projektien vetämisestä
nauttiville diplomi-insinööreille.
Oltermannina toivon tapaavani sinut ennen pitkää
jossakin koulun tai killan tilaisuuksista, kiltahuoneella,
kahvilassa ja tietysti mielellään jollakin kurssillani tai
Design Factoryssa, jonka vetäjänä toimin. Mikään asia
ei ole liian pieni tai suuri, ettetkö voisi sillä Oltermannia
lähestyä. Toki kannustan myös
rohkeasti
vuorovaikutukseen
aina tilaisuuden tullen myös
kaikkien
muiden
opettajien,
kanslian, opintoneuvojien ja muun
henkilökunnan kanssa. Itse asiassa,
ainoa keino joutua oikeasti pulaan
on sulkeutua kaiken tarjolla olevan
koulun tai opiskelijoiden vertaisavun
ulkopuolelle.
Eli, paina naama mieleen ja vedähän
hihasta kun satutaan kohdalle.
Vaihdetaan
kuulumisia
Aaltoyliopiston hengessä: All you need
is love, design, engineering and
business!
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“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.”
Näillä sanoilla on Teekkari H.C. Ossi Törrönen aikoinaan kuvaillut teekkarijäynän syvintä olemusta. Ja oikeassahan Ossi olikin! Jäynääminen on yksi selkeästi teekkareihin samaistettavista asioista.
Teekkareiden keskuudessa jäynällä ei tarkoiteta välttämättä samaa kuin yleisesti. Jäynä ei missään
nimessä ole ilkivaltaa, vaan oivaltava kepponen tai käytännön pila, joka jälkikäteen naurattaa myös
jäynän kohdetta. Jäynä on riemukas asia, joka parhaimmillaan ilahduttaa tekijänsä ja kohteensa
lisäksi myös suurta yleisöä.

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 voi olla kestoltaan lyhyt tai pitkä.
Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei
aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista
haittaa. Jäynä on teekkarihuumorin ilmentymä ja
hyväntahtoinen tapaus. Se on hauska pieni kepposmainen
tapahtuma, joka levittää naurua ja lievää hämmennystä
kanssaeläjiin. Sinä määrittelet tarkemmat speksit, kunhan se on
edes suurinpirtein hyvän maun rajoilla ja pysyy lain rajoissa. Mikä
on Jäynäkilpailu?! Vuosittain Otaniemen teekkarit osallistuvat
toisilleen, muille ja itselleen tehdyillä jäynillä kilpailuun, jonka
voittaja saa mahtavasti mainetta ja ihanaa kunniaa sekä pääsee
edustamaan
Otaniemeä
räjähtävään Valtakunnalliseen
Jäynäkilpailuun. Jokavuotinen kilpailu on jälleen käynnissä!
Parhaista parhaimmat, hauskimmista hauskimmat ja
yllätyksellisistä yllätyksellisimmät esitellään vuosittain Wapun
a l l a J ä y n ä g a a l a s s a !
katso:
jäynä.fi
Phuksi APC 2010
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Opintojen rakenne
Opiskellessasi Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa suoritat kaksiportaisen tutkintorakenteen:
ensiksi alemman korkeakoulututkinnon, tekniikan kandidaatin tutkinnon ja sen jälkeen ylemmän
korkeakoulututkinnon, diplomi-insinöörin tutkinnon.
Tutkintorakenteissa opinnot on järjestetty kokonaisuuksiin eli moduuleihin. Tutkinnon laajuus
kuvataan opintopisteinä. Moduulien laajuudet on ilmoitettu kuvassa suluissa. Vuodessa suositeltavaksi
opintopistemääräksi määritellyt 60 opintopistettä vastaavat 1600 tuntia työtä. Tekniikan kandidaatin
tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja diplomi-insinöörin opintojen laajuus 120 opintopistettä.
Yhteislaajuus on siis 300 op, joka vastaa viiden vuoden täyspäiväisiä opintoja.

Alemman perustutkinnon opinnot koostuvat:
Perusopintojen moduulista P (80 op), joka sisältää tutkinto-ohjelman
edellyttämiä matemaattisluonnontieteellisiä ja muita perusopintoja.
Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille KON- ja ENE -tutkinto-ohjelmien
opiskelijoille.
Ohjelman yhteisten opintojen moduulista O (20 op)
Kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman tutkintoohjelman kuuluva jatkomoduuli (20 + 20 + 20 op, tässä A1,A2 ja B1)
Vapaasti valittavista opinnoista V (väh. 10 op)
Kandidaattiseminaarista ja siihen kuuluvasta kandidaatintyöstä K
(yht. 10 op). Kandidaatintyö tehdään pääaineesta.

Ylemmän perustutkinnon opinnot koostuvat:
Tieteenmetodiikan opinnoista M (10 op)
Kolmesta moduulista, joista väh. yhden tulee olla oman tutkintoohjelman pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla
perusmoduuli (20 + 20 + 20, tässä A3, B2 ja C).
Vapaasti valittavista opinnoista W (väh. 20 op)
Diplomityöstä D (30 op). Työn voi tehdä pää- tai sivuaineesta.

Tarkennuksena: A1 + A2 + A3 moduulit muododstavat pääaineen ja B1 + B2 sivuaineen.
ÄLÄ HUOLI jos tuntuu selkavalta! Lisätietoa seuraa opintojen alettua.
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ENERGIA- JA LVI-TEKNIIKKA
Maailma on havahtunut fossiilisten polttoaineiden
ttoaineiden luonnonvarojen nopeaan ehtymisee
ehtymiseen:
eeeen: nykyisten
arvioiden mukaan öljyä riittää enää 50 vuodeksi.
uodeksi. Vuonna 2008 lähes 70 prosenttia Suomen
energiantuotannosta tuotettiin uusiutumattomilla
tomilla energianlähteillä. Maailman energiatuotanto
huutaa radikaalien mullistusten perään, mikä takaa energiatekniikasta valmistuville diplomiinsinööreille suuren kysynnän.
n astuessaan ilmanlaatua tai rakennuksen
Harva pysähtyy miettimään sisätiloihin
energiatehokkuutta. Muutaman vuoden päästä
äästä LVI-tekniikan opiskelijoilla se saattaa olla
ensimmäinen asia mitä heidän mieleensää juolahtaa. Huono sisäilman laatu voi
rsytystä, päänsärkyä,
aiheuttaa esimerkiksi silmien ja ihon ärsytystä,
väsymystä sekä astmaa ja hengitystientulehduksia.
duksia.
Maatalous ja kotitaloudet käyttivät vuonna 2008
ankulutuksesta.
30 prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta.
Rakennusten energiatehokkuuksien parantaminen
aminen
on suuri haaste pohjoisella pallonpuoliskolla
kolla ja
vaatii kekseliäisyyttä ja ahkeruutta. LVIVItekniikan diplomi-insinööreillä riittäää
haastetta suunnitella Suomen vaihteleviin
oloihin esimerkiksi matalaenergiataloja,
joiden energian kulutus on alle puolet
keskimääräisen
omakotitalon
kulutuksesta. Saavutetaanko koskaan
nollaenergiataloa?
Tuleva koulutuksesi valjastaa Sinut
suuriin innovaatioihin sekä alasi Pelle
Pelottomaksi!

Pääainevaihtoehdot:
Energiatekniikka

LVI-tekniikka

Opetuksen tavoitteena on antaa energiatekniikan ja -talouden
teknis-tieteellisten perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta
siten, että valmistuneilla on edellytykset kehittyä alallaan
johtaviksi asiantuntijoiksi. Ydinalueita soveltavissa opinnoissa
ovat tehokkaan ja taloudellisen energiantuotannon ja
käytön teknologiat ja menetelmät. Valmistuneet diplomiinsinöörit tuntevat hyvin kestävän kehityksen mukaiset
energiantuotannon ja käytön ympäristöratkaisut. Opintojen
loppuvaiheessa voi pääainevalinnassa painottaa näistä
sovellusaloista sitä, jonka tuntee parhaiten omakseen.

Opetuksen tavoitteena on antaa LVI-tekniikan teknistieteellisten perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta siten,
että valmistuneilla diplomi-insinööreillä on edellytykset
kehittyä alallaan mm. AA-tason suunnittelijoiksi tai
alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Ydinalueita soveltavissa
opinnoissa ovat lämmitykseen, ilmastointiin ja jäähdytykseen
liittyvät laskenta- ja mitoitusmenettelyt, rakennusten
LVI- ja energiatekniset laitteet ja järjestelmät, rakennusten
energiankäyttö, elinkaaritalous sekä sisäilmatekniikka.

Phuksi APC 2010
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If thou don’t study,
THOU SHALL NOT PASS!

Konetekniikka
Koneita on kaikkialla: teollisuudessa, kotitalouksissa, maataloudessa,
liikenteessä ja missä tahansa ympärilläsi. Konetekniikasta valmistuneiden
diplomi-insinöörien suosio työmarkkinoilla on aina ollut tasaisen korkea. Koko
teollisuus on konetekniikan diplomi-insinöörin pelikenttä!
Suomen teollistumisen vetojuhtana on toiminut konetekniikan osaaminen ja vielä
nykypäivänäkin Suomi tunnetaan maailmalla konealan osaamisestaan ja laadukkaista
tuotteistaan. Tarinoita huippuosaamisesta on monia: suomalaisiin hisseihin saattaa
törmätä missä päin maailmaa tahansa sekä maailman suurin risteilijä on suomalaisten
suunnittelema ja valmistama.
Konetekniikasta valmistunut pääsee monipuolisten alavaihtoehtojen eteen ja liittyy
teollisuuden avainhenkilöiden joukkoon!

Pääainevaihtoehdot:
Koneensuunnittelu

Meritekniikka

Koneensuunnittelun
pääaineeseen
kuuluu
yhteisinä
elementteinä
konstruktiotekniikkaa,
mekatroniikan,
hydrauliikan ja pneumatiikan perusteita, CAD/CAE-teemoja
sekä tribologiaa. Pääaineen syventävä moduuli sisältää
vaihtoehtoisesti tuotekehitystä, mekatroniikkaa tai auto- ja
työkonetekniikkaa. Pääainetta tukeviin opintoihin sisältyy
luontevasti vaihtoehtoisesti esim. teollista muotoilua tai
säätö- ja automaatiotekniikkaa. Syventävässä moduulissa
keskeisiä ovat laajat, runsaasti omakohtaista tekemistä ja
poikkitieteellistä yhteistyötä sisältävillä teollisuusprojekteilla
ja harjoitustöillä.

Meritekniikassa keskitytään merellä toimivien rakenteiden
ja järjestelmien suunnitteluun ja siinä tarvittavien
menetelmien
käyttöön.
Innovaatioiden
tarvitseman
tekniikan ja talouden yhteensovittaminen on keskeinen
ongelma. Ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat
ajankohtaisia aihealueita. Opetuksen käytännön sovelluksina
ovat laivat ja rakenteet sekä mahdollisesti myös veneet.
Meritekniikan painoaloja ovat laivanrakennustekniikka,
laivahydrodynamiikka,
meriliikenteen
turvallisuus,
talvimerenkulku ja laivojen järjestelmät. Nämä vaihtoehtoiset
painoalat antavat valmiudet soveltaa niin kokeellisia kuin
laskennallisia tutkimusmenetelmiä merellisten innovaatioiden
kehittämiseen.

Koneenrakennuksen
materiaalitekniikka

Lentotekniikka

Koneenrakennuksen materiaalitekniikan pääaineen tavoitteena
on antaa opiskelijalle valmiudet koneenrakennuksen
materiaalinvalintatehtävien
hallitsemiseksi
ottaen
huomioon tuotteen toiminta, kestävyys, valmistustekniikka,
valmistuksen
taloudellisuus
ja
elinikäkustannukset.
Pääaineen opinnoissa perehdytään eri materiaaliryhmiin,
deformaatiomekanismeihin,
murtumismekaniikkaan,
hitsausmetallurgiaan, käytännön metallografiaan, materiaalin
valintaan ja NDT-tekniikoihin. Hitsaustekniikka sisältyy
aihealueena materiaalitekniikan pääaineeseen, jossa se on
valittavissa pääaineen tasoisena erikoismoduulina.

Lentotekniikan pääaine antaa valmiudet lentoteknisiin
asiantuntijatehtäviin. Toimenkuvana voi olla lentokoneen
suunnittelu, valmistuksen ja ylläpidon johtotehtävät,
lentokoneiden hankintaan liittyvät tehtävät, lentotoiminnan
suunnittelu, lentokoneiden ja lentotoiminnan turvallisuuden
varmistaminen tai tutkimustoiminta. Lentotekniikan
pääaineen keskeisiä aiheita ovat lentomekaniikka, lentokoneen
aerodynamiikka, lentokonerakenteet, lentokonejärjestelmät ja
lentokoneen elinkaari. Syventävä moduuli täydentää tietoja
lentomekaniikan, lentokoneen aerodynaamisen suunnittelun,
aeroelastiikan sekä lentokone- ja avaruusrakenteiden
suunnittelun osalta.
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Tuotantotekniikka

Teknillinen mekaniikka

Tuotantotekniikan
pääaine
perehdyttää
opiskelijat
vaihtoehtoisiin valmistus- ja valumenetelmiin, konepajan
ja valimon toimintaan kokonaisjärjestelmänä. Pääaine
keskittyy myös tuotantotekniikan erikoismenetelmiin
kuten mittaus- ja laatutekniikkaan, työvälinetekniikkaan
ja
tuotantoautomaatioon
ja
näiden
menetelmien
teollisuussovelluksiin.

Teknillisen mekaniikan pääaine koostuu lujuusopin
ja virtausmekaniikan opinnoista ja antaa opiskelijoille
mahdollisuuden syventyä näihin konetekniikan perusaineisiin.
Teknillisen mekaniikan opiskelijat saavat valmiudet vaativiin
koneteknisiin analysointi- ja suunnittelutehtäviin sekä
alan tieteelliseen tutkimukseen. Syventävissä opinnoissaan
teknillisen mekaniikan opiskelijat voivat erikoistua
lujuusoppiin tai virtausmekaniikkaan. Teknillisen mekaniikan
opinnot sopivat hyvin yhteen lentotekniikan, meritekniikan ja
monien muiden konetekniikan opintojen kanssa.

Framtidens industriföretag (FIF)
FIF
-pääaine
tarjoaa
mahdollisuuden
opiskella
tuotantotekniikkaa yhteispohjoismaisessa vaihto-ohjelmassa.
Valmistustekniikka nivoutuu yhteen teollisuustalouden
ja tietotekniikan teollisuussovellusten kanssa. Yrityksen
liiketoimintaprosessien
kehittäminen
laatujohtamisen,
markkinoinnin ja yritysstrategian kursseilla on tärkeä osa
FIF-moduulia. Opintoja tehdään opiskelijan valinnan mukaan
Suomen lisäksi myös Ruotsissa tai Norjassa
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Luennot, professorit
Pääasiallisin opetuskeino yliopistossa on luennot,
jotka yhdessä laskuharjoitusten sekä laboratorio- ja
harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien rungon.
Luennot ovat professoreiden tai assistenttien pitämiä
esityksiä, joiden kuuntelijoina ovat opiskelijat.
Interaktiivisuus on kuitenkin sallittua ja jopa toivottua.
Käsi siis rohkeasti pystyyn, jos joku asia jää hämärän
peittoon tai luennoitsija puhuu mielestäsi ihan höpöjä.

AKATEEMINEN VAPAUS
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa
enemisestä.
omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä.
uksissa
Luennoilla
ja
laskuharjoituksissa
la ole
käyminen ei kaikilla kursseilla
n käydä
pakollista. Ne kannattaa kuitenkin
sellesi
katsastamassa, jotta löydät itsellesi
parhaiten sopivat opiskelutavat.

LUKIO TAKANA - ELÄMÄ EDESSÄ
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta aika tavalla. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee
myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. Yliopistossa ei ole enää opettajia vahtimassa edistymistä
eikä arvosana perustu pelkkään naamakertoimeen. Jotteivät uudet kuviot hyökkäisi opintojen alussa
ihan puun takaa, on hyvä selvittää muutama akateeminen asia.

TENTIT

LASKUHARJOITUKSET

Tentti on sama kuin koe. Sana vain kuulostaa
siistimmältä nuorempien korvissa eli sitä kannattaa
käyttää kun käväisee kotona pikkusiskoa kiusaamassa.
Tentissä testataan, miten kurssilla opetetut asiat
on omaksuttu. Puoli vuotta kestävillä kursseilla
järjestetään usein välikokeita, jolloin kurssin asia on
jaettu pienempiin rykäyksiin. Vaikka kurssin voisi
suorittaa myös lopputentillä, kannattaa välikokeisiin
kuitenkin panostaa. Näin helpottaa lukukauden lopussa
häämöttävän tenttiviikon urakkaa. Tenttiviikkoja
järjestetään lukuvuoden aikana yhteensä neljä sekä yksi
kesällä ja yksi joulun jälkeen. Yliopisto on paikka, jossa
vanhempasi voivat olla ylpeitä jokaisesta todistukseesi
ilmestyvästä nelosesta. Kurssit arvostellaan asteikolla
0-5, jossa nolla on hylätty ja vitonen kiitettävä.

Tekniset tieteet ovat matemaattisia aineita, joiden
asiat oppii parhaiten laskemalla. Tätä tarkoitusta
palvelevat lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävät
laskuharjoitukset. Laskuharjoituksia eli laskareita
vetävät yleensä vanhemmat opiskelijat, assistentit eli
assarit. Joillakin kursseilla laskuharjoituksista saa pisteitä
tenttiin ratkaisemalla tehtävät kotona ja olemalla valmis
esittämään ratkaisunsa muille laskareissa, joillakin
laskareiden ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien
tarkistettavaksi. Joskus laskut lasketaan assarin johdolla
laskareissa. Uusimpana hyväksi todettuna menetelmänä
tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit
auttavat tehtävissä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun
laskee yhdessä kavereiden kanssa. Totuushan on, että
monta tyhmää päätä on parempi kuin yksi pää pulpetissa.
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Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin, ns. lapiokurssi
Tämä kurssi alkaa heti tiistaina 31.8. Se opettaa korkeakouluopiskelussa tarvittavat perustiedot
parissa viikossa. Kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia, joissa harjoitellaan muun muassa
kursseille ilmoittautumista, kirjastosta tiedon etsimistä ja Unix-käyttöympäristöä.

Kieliä
Kielikeskus tarjoaa laajan valikoiman
kieliä. Kursseja löytyy niin pitemmän
opiskelun jatkoksi kuin vasta-alkajillekin.
Kieliä kannattaa opiskella, sillä ne ovat
valttia työelämässä. Ne myös tuovat
matematiikkapainotteiseen opiskeluun
mukavaa vaihtelua.

SYKSYN KURSSEJA

Kemian perusteet
Kurssilla kerrataan lukion pitkää kemiaa
ja syvennytään hieman enemmän
reaktiokinetiikkaan sekä kemialliseen
termodynamiikkaan. Lukion kemialla saa
jo hyvän etumatkan tälle kurssille, mutta
pelkällä yhden pakollisen lukiokurssin
kemian tuntemuksellakin kurssi ei ole
mikään ylivoimaisen paha nakki.

Koneenrakennustekniikka
A ja B
Koko lukuvuoden kestävä (A) tai puolivuotta
kestävä
(B)
kurssi
antaa
perustiedot
koneenrakennustekniikasta. Tällä kurssilla pääsee
maistamaan insinööriyden ihanuutta 2D- ja3Dtietokonesuunnittelun myötä. Harkkoja saa joskus
piirtää ihan iltaan saakka, mutta onnistunut
mallinnus on sen väärtti.

Matematiikan peruskurssi K1
Lähes kaikki Teknillisessä korkeakoulussa liittyy
jollain tavalla matematiikkaan, joten sen opiskelu
aloitetaan heti ensimmäisenä syksynä. K1 on
melko paljon lukiomatematiikan kertausta, mutta
uuttakin asiaa tulee. Perusmatematiikat kannattaa
suorittaa huolella, jolloin muut kurssit helpottuvat
huomattavasti. K1 on suuri osa ensimmäistä
syksyä. Luentoja on kolme kertaa viikossa, joiden
lisäksi kahdet laskuharjoitukset. Kuten sanottu,
laskuharjoituksia tekemällä kurssi on helposti
kunnialla läpi.

Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti
murehtimatta sen enempää kursseista kuin
niille ilmoittautumisestakaan. Parin ensimmäisen viikon ajan käyt ns. lapiokurssia,
jossa selvitetään niin kursseille ilmoittautumista kuin muita tärkeitä opiskeluun liittyviä
käytäntöjä. Opintojen alkua helpottamaan opintoneuvola on laatinut parille ensimmäiselle vuodelle
mallilukujärjestyksen, johon on merkitty kurssit, jotka
olisi hyvä ensimmäisen ja toisen vuoden aikana suorittaa.
Johdatus energiatekniikkaan
Pakollinen kurssi vain ENE-opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan
pintapuolisesti erilaisiin energia- ja LVI-asioihin, joiden pohjalta
tehdään ryhmätyöt. Kurssilla saattaa päästä tutustumaan
voimalaitokseen tai Tuas-talon ilmanvaihtoon.

Toisen kotimaisen kielen koe
Koe on pakollinen Suomessa koulunsa käyville, joten se kannatta
hoitaa pois alta heti ensimmäisenä vuonna, kun kieli on lukion
jälkeen vielä tuoreessa muistissa. Kokeeseen kuuluu kirjallinen
ja suullinen osio, jotka molemmat täytyy suorittaa hyväksytysti.
Mikäli suoraan kokeiden suorittaminen tuntuu hurjalta, voi
opintopisteet hankkia toki myös kursseilla, joita niitäkin löytyy
monia erilaisia.

Statiikka
Kurssi käsittelee kappaleiden ja rakenteiden tasapainoa. Kurssi
on haastava, mutta hauskaa matikan pyörittelyä. Luennot ovat
hyödyllisiä, joten niillä kannattaa käydä. Kuten matematiikka
yleensäkin, oppii myös statiikkaa laskuharjoituksia tekemällä.
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OPINTONEUVOLA
Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan tutkinto-ohjelmien opintoneuvola on paikka, josta voit mennä
hakemaan apua kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin. Opintoneuvojien työtehtäviin kuuluu muun muassa
neuvoa vaihto-opiskelussa, auttaa opintojen suunnittelussa sekä antaa tietoja pää- ja sivuainevalinnoissa.
Opintoneuvolassa koordinoidaan myös opettajatuutorointia.Opintoneuvolan kautta kulkevat kaikki opintoihin
liittyvät hakemukset ja esimerkiksi haalariharjoittelupisteitä kotiutettaessa tulee ennen professorin juttusille
menoa käydä hakemassa allekirjoitus opintoneuvolasta.
Tutkinto-ohjelmien kansliasta voit mm. käydä hakemassa virallisen opintosuoritusotteen esimerkiksi
työhaastattelua varten ja DI-tutkintotodistuksen, kun kaikki valmistumiseen vaadittavat kurssit on
suoritettu. Kanslia sijaitsee samalla käytävällä kuin opintoneuvola, huoneessa K103 ja se on arkisin avoinna
klo 9-11 ja klo 13-15.
Opintoneuvojina työskentelevät tällä hetkellä:
Opintoneuvoja
Opintoneuvoja
Harjoitteluneuvoja
Kv-opintoneuvoja
ENE-suunnittelija
KON-suunnittelija

Senni Karhu
Leena Mäkinen
Petter Öhman
Jukka Viljanen
Leila Kuusela
Ville Kivimäki

Opintoneuvojat ja harjoitteluneuvojan löydät Konetekniikka 1:sen huoneesta K105 vastaanottoaikoina, sähköpostitse osoitteella kone-opinto@
tkk.fi sekä puhelimella opintoneuvojat numerosta (09) 470 23405, harjoitteluneuvojan numerosta (09) 470 22940.
Tärkeitä opintoasioihin liittyviä tietoja sekä muita ajankohtaisia asioita löytyy opintoneuvolan nettisivuilta http://engineering.tkk.fi/fi/opinnot/
ohjaus, joista löydät myös lukukausien aikaiset vastaanottoajat. Muuta hyödyllistä opiskeluun liittyvää informaatiota löytyy Aalto-yliopiston
teknillisen korkeakoulun pääsivuilta osoitteesta www.tkk.fi/fi/opinnot sekä Teekkarin ohjauspakista osoitteesta www.dipoli.tkk.fi/ok/p/top/.

Opettajatuutorointi - ikkuna tulevaisuuteen
Yliopistomaailmaan saapuva opiskelija kohtaa edessään uuden, varsin erilaisen oppimisympäristön.
Lukiossa toimineet opiskelukäytännöt eivät välttämättä enää kanna ja opiskelija on haasteen edessä, sillä
uudessa toimintaympäristössä selviäminen vaatii uudenlaisia taitoja, näkökulmia ja oivalluksia. Tässä
muutoksessa opiskelijalle tarjotaan useita erilaisia tuen muotoja, joista yksi, muista selvästi poikkeava, on
tuutorointi.
Tuutoroinnissa opiskelijalle avautuu mahdollisuus hyödyntää yliopistossa toimivan ammattilaisen tietoja,
taitoja ja näkemyksiä omasta alastaan ja opiskelusta. Tuutorin perspektiivi on ainutlaatuinen, sillä hänellä on
aitiopaikka seurata useiden opiskelijapolvien kulkua kohti uraa ja ammattilaisuutta. Lisäksi tutkimustyön
kautta tuutori asettuu luonnollisesti yliopistomaailman ja yritysmaailman rajapinnalle.
Se, mitä tuutoroinnista lopulta jää käteen on kuitenkin kahden kauppa. Sekä tuutori että tuutoroitava ovat
molemmat ihmisiä vahvuuksineen ja rajoituksineen. Siksi kannustankin opiskelijoita aloitteellisuuteen
oman opettajatuutorinsa suuntaan. Aktiivisen ja positiivisen vuorovaikutuksen kautta löytyvät ne
kysymykset ja vastaukset, joista kaikki hyötyvät eniten. Keskustelujen teemoina voi olla lähes mitä
tahansa: opintojen suunnittelu, opiskelutekniikat ja oppiminen, opetussisällöt, ammattilaisen arki, Tällöin
tuutorointi voi tarjota opiskelijalle aidon ja autenttisen näkymän: ikkunan tulevaisuuteen ja sen lähes
rajattomiin mahdollisuuksiin.
Jukka Paatero
Opettajatuutori
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Tuleviin työnantajiin kannattaa solmia suhteita jo opiskeluaikoina. Tähän teekkareilla on paljon mahdollisuuksia ja näistä
harjoittelu on ehkä merkittävin. Samalla se on loistava tilaisuus tutustua opiskeltuihin asioihin käytännössä.

Harjoittelu kuuluu pakollisena osana kandidaatin tutkintoon ja vapaaehtoisena DI-tutkintoon. Yleensä harjoittelu
suoritetaan kesälomien aikana. Useat yritykset palkkaavat kesäksi opiskelijoita haalarihommiin, esimerkiksi
voimalaitoksille ja konepajoille. Pakollisen harjoittelun määrä on 4 opintopistettä, joka vastaa 8 viikon kokopäiväistä
työskentelyä.

Kandidaatin tutkinnon harjoittelu olisi hyvä suorittaa kolmen ensimmäisen kesän aikana,
mielellään heti ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden jälkeen. Tarkoituksena on hankkia
työkokemusta erilaisista tehtävistä, jotka eivät välttämättä vaadi korkeakouluopintoja.
DI-tutkinnon harjoittelu puolestaan suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen ja sen
tarkoituksena on kartuttaa ja soveltaa niitä tietoja ja taitoja, joita on jo opittu opiskelun
aikana. Harjoittelun voi toki suorittaa myös ulkomailla ja se onkin suositeltavaa.
Teekkareille on olemassa hyviä väyliä maailmalle, joihin voi hakea esimerkiksi
erilaisten harjoitteluohjelmien sekä Teknillisen korkeakoulun Rekrytointipalvelujen sekä
laboratorioiden kautta.

Työnhaku kannattaa aloittaa jo heti joulukinkun laskeuduttua tammikuussa. Omatoimisuus on valttia ja hakemuksia ei voi
lähettää liikaa. Työnhausta järjestetään erilaisia informaatiotilaisuuksia pitkin kevättä, joissa opetetaan hyvän hakemuksen
ja ansioluettelon laatimista. Rekrytointitilaisuudet ovat myös vierailemisen arvoisia tapahtumia. Niissä saa infoa eri
yritysten kesätyökäytännöistä ja kontakteja mielenkiintoisiin firmoihin. Kalenterivuoden alussa julkaistava Teekkarin
työkirja on mainio apuväline työnhakuun. Kyseisessä julkaisussa on tietoa niin oikein laadituista hakemuksista kuin
kokemuksia kesäharjoitteluista. Tärkeimpänä ehkä kuitenkin se, että sieltä löytyy valtava määrä yrityksiä yhteystietoineen.

Lisätietoa harjoittelusta saa tutkinto-ohjelman opintoneuvolasta harjoitteluneuvojalta. Lisäksi killan, ammattiainekerhojen
sekä joidenkin kurssien järjestämät yritysvierailut eli excursiot ovat erinomainen keino päästä tutustumaan yrityksiin
ja luomaan uusia kontakteja työelämään. Kannattaa myös kiinnittää huomiota ilmoituksiin opintoneuvolan
harjoitteluilmoitustaululla sekä selata läpi opinto-oppaan harjoitteluliite.
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1965 koneosaston harjannostajaiset Otaniemessä

1963 konephukseja on noin 140

1957 kilta järjestää ensimmäiset omat phuksiaiset

oman killan

1954 tekstiiliteollisuuden opiskelijat eroavat KIK:stä ja perustavat

1950-luvulla Koneosastolla aloittaa noin 90 uutta opiskelijaa

1945 killan ensimmäiseksi oltermanniksi valitaan Eino Niili

1945 puunjalostajat eroavat KIK:stä ja perustavat Puunjalostajakillan

1942 ammattiklubit muutetaan killoiksi

merkittävin Cuban Yö

1937 järjestetään ensimmäisen kerran klubin juhlista

1934 valitaan nainen ensimmäistä kertaa killan hallitukseen

1921 Sähkötekniikan opiskelijat perustavat oman klubinsa

1919 lähtien myös naiset pääsevät klubin jäseniksi

ansioituneet kiltalaiset nimikkotuopilla

1917 alkaa näihin päiviin asti jatkunut perinne palkita

järjestämistä suosituista naamiaisista

1916 vuodelta löytyy ensimmäinen merkintä klubin

1916 Klubin jäsenmaksuksi määrätään 2 mk

1915 perustetaan Koneinsinööriklubi

K O NEINS

Phuksi APC 2010

21

2010 saavutte te, arvon phuksit, killan jäseniksi

2009 kilta hankkii telatraktorin Tela-Veran

2001 kilta rekisteröityy yhdistykseksi

1995 killan lehti Kolehti kirjoittaa juoruja killan jäsenistä

1990 järjestetään ensimmäiset legendaariset Bordelli-bileet

ensimmäistä kertaa

1988 teollisuusviikon edeltäjä Valmet-viikko järjestetään

Badekarpadlingeniin Norjassa

1989 kilta osallistuu ensimmäistä kertaa kylpyammesoutu

1983 hankitaan killalle vaaleanpunaiset haalarit

ensimmäistä kertaa

1970-luvun alkupuolella kootaan killan laulukirja Wirsu

eikä jäynäämistäkään arvosteta

1970-luvulla politisoitumisen aikana laulukulttuuri on pannassa

puku ja kravatti

1960-luvulla mekaniikan suullisen tentin pukukoodina tumma

nimikilpailun jälkeen Kokilliksi

1966 perustetaan killan tiedotuslehti Mutteri, nimi vaihtuu

oman killan Prodekon

1966 tuotantotalouden opiskelijat eroavat KIK:stä ja perustavat

1965 phuksikapteenien avuksi perustetaan isohenkilötoiminta

1965 koneosaston harjannostajaiset Otaniemessä

SI N O O R I K I L T A

KONEINSINooRIKILTA RY
Hallitus ja toimihenkilöt
Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu
hallitus, joka pyörittää killan toimintaa. Sen virallisiin tehtäviin
kuuluu esimerkiksi killan toimintasuunnitelman, talousarvion
sekä tilinpäätöksen laatiminen, killan kokouksissa esille
tulevien asioiden valmistelu sekä niissä tehtyjen päätösten
täytäntöön paneminen. Lisäksi hallitus pitää huolta killan
taloudesta.
Hallitus on killan toiminnan ydin. Juhlat,
phuksikasvatus, grillibileet, urheilu- ja kulttuuritapahtumat;
ne kaikki ovat hallituksen järjestämiä. Hallituksen kautta
saa lainata pakua ja sitä saa kiittää myös kiltahuoneen
kahvivarastosta.
Koneinsinöörikillan
hallituksesta
puhuttaessa
tarkoitetaan sekä hallitusta että toimihenkilöitä. Hallitus
vaihtuu vuosittain ja toimintaan otetaan mukaan joka vuosi
lukuisia phukseja. Kannattaa siis olla hereillä syksyllä alkavan
hallitusrekryn aikoihin, mikäli mielii mukaan vaikuttamaan
killan asioihin. Lisätietoa hallituksesta ja killasta kertoo
varmasti mielellään hallituksen puheenjohtaja Kalle-Heikki
Koskinen.

Kiltakunta
Kiltakunta on Koneinsinöörikilta ry:n ylin päättävä elin. Jos hallituksen
K
puh
puheenjohtajan
virkaa vertaa pääministerin virkaan, vastaa kiltakunnan
puh
puhemies eduskunnan puhemiestä. Kiltakunnan puhemiehenä toimii vuonna
20 Henri Lönn, jolta saat halutessasi enemmän tietoa kiltakunnan toiminnasta.
2010
Kiltakunta
Ki
valitsee hallituksen ja ohjeistaa sekä valvoo sen tekemisiä. Lisäksi se
hoitaa
ho
killan ylimpiä hallinnollisia tehtäviä kuten hyväksyy killan talousarvion.
Kiltak
Kiltakuntaan kuuluu kaksikymmentä jäsentä, jotka valitaan jäsenäänestyksellä
vuosit
vuosittain. Mukana on usein myös phukseja, joten asettukaa ihmeessä ehdolle.
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Killan tarjoamat palvelut
Koulu järjestää kaiken opetukseen kuuluvan, mutta killan jaa
ylioppilaskunnan voidaan katsoa järjestävän kaiken muun opiskeluun
un
liittyvän. Koneinsinöörikilta tarjoaakin useita opiskelijaelämää helpottavia
avia
n.
palveluita, joiden piiriin pääset maksamalla killan vuosittaisen jäsenmaksun.

Kiltahuone
Kiltahuone on killan toiminnan keskus ja samalla kaikkien kiltalaisten olohuone.
uone.
Tämä Otaniemen suurin ja kaunein kiltis sijaitsee osastomme ala-aulassa.
ulassa. Mikäli
luentotauko tuntuu liian pitkältä tai haluat vain viettää aikaa kavereiden kanssa,
nssa, on syytä
käväistä kiltiksellä. Visiitti venyy usein aiottua pidemmäksi ilmaisen kahvin,
in, lukuisien
pelien ja laajan lehtivalikoiman ansiosta. Kiltiksellä on lähes aina joku
u ja puolen
päivän aikaan voi istumapaikka ollakin kiven alla kiltalaisten rynnätessää lounaalle.
Ystävänpäivä ja pikkujoulut ovat jo perinteiksi muodostuneita kiltistapahtumia, jolloin nauru on herkässä
ja tarjolla saattaa olla jotain hyvää naposteltavaa. Onpa kiltiksellä tanssahdelu joskus tanssipelinkin tahtiin.

Toimisto
Toimisto on paikka, josta saat vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiisi, merkit haalareihin, rintaneulan
juhliin ja Wirsun laulunälkään. Sieltä löytyy myös upouusi kopiokone, jolla kopioiminen on sallittua
kaikille kiltalaisille. Hallituslaisia saa kiinni toimiston puhelimesta numerosta 041 549 2669 ja kaikkien
hallituslaisten yhteystiedot löytyvät killan nettisivuilta.

Pakettiauto ja grilli
Killan pakettiauto Citroen Jumper (vm-08), tuttavallisemmin Jussi, on jokaisen kiltalaisen lainattavissa
omakustannehintaan. Varaaminen onnistuu killan toimistosta tai soittamalla sinne.

Tieto liikkuu, löydä se
Kaikessa
lyhykäisyydessään:
koneinsinoorikilta.
fi. Killan nettisivuilta löytyy tietoa tapahtumista
ja kaikesta kiltaan liittyvästä. Myös ilmoitustaulu
on edelleen oiva tiedonjakoväline modernissakin
yliopistossa. Ilmoitustaululla ilmoitetaan bileistä,
sitseistä, urheilu- ja kulttuuritapahtumista, excursioista
sekä muista kissanristiäisistä. Konetalon ala-aulassa
oleva infonäyttö kertoo ajankohtaisista opintoihin
liittyvistä asioista. Oiva paikka viimeisimmille tiedoille
on totta kai myös kiltis, jossa on mitä todennäköisimmin
paikalla joku asiasta tietävä.
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JAOSTOIMINTA
Jaokset ovat paikkasi toimia, kun haluat tehdä jotain repäisevää killan riveissä.
Seitsemän eri jaosta takaavat sen, että jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Jaokset
koostuvat kiltalaisista, jotka yhdessä ideoiden päättävät, mistä löytää seuraava
elämys, urheilulaji, lehtiartikkeli tai vaikkapa teekkarilaulu. Jos into ei riitä vielä
hallitusvirkaan, ovat jaokset oiva paikka päästä vaikuttamaan killan tapahtumakalenteriin ja omiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Ainut jaoksiin liittyvä
sitoumus on sähköpostilistalle kuuluminen, joten osallistua voi aina silloin, kun
aikataulut antavat myöten. Lisää tietoa jaoksista ja niihin liittymisestä saat koulun
alkaessa syksyllä sekä osoitteesta koneinsinoorikilta.fi.
Seuraavassa kukin jaos esittelee yhden järjestämänsä spektaakkelimaisen tapahtuman viime keväältä.

T oi m i t u s s t ä

e i t ä:

KoLehti, tuo Koneinsinöörikillan tinkimätön
painettu tiedonlähde ilmestyy viidesti vuodessa killan
jäs
jäsenten ihmeteltäväksi. Lehti sisältää sekä asiaa että asiattomuuksia,
painottuen kuitenkin hyvän maun yläpuolelle.
Lehden ideoinnin ja valmistumisen taustalla on epämääräinen joukko killan jäseniä, joista käytetään nimitystä
L
Toimitus. Olitpa sitten kiinnostunut valokuvaamisesta, vitsien laukomisesta, juttujen kirjoittamisesta, graafisen puolen
toteutuksesta tai muuten vaan lehden sisältöön vaikuttamisesta, niin kuulut varmasti joukkoomme! Tulevana syksynä ilmestyy vielä
kaksi KoLehteä, joista kummankin toteuttamiseen ehtii mukaan vaivattomasti. Uusia näkemyksiä ja juttuideoita kaivataan jatkuvasti,
ettei hammasratas ala polkea paikoillaan. Toimintaan kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti mukaan, sillä liittyminen ei sido
mihinkään muuhun paitsi toimituksen sisäisten sähköpostien vastaanottamiseen. Alkusyksystä on tarkoitus järjestää
KoLehden tekemisestä kiinnostuneille oma saunailta, missä pääsee paremmin käsiksi lehden valmistumiseen
liittyviin asioihin. Aiempia KoLehtiä voi hämmästellä Koneinsinöörikillan
rikillan nettisivujen
ne
VerkKoLehtiarkistosta pdf-muodossa.
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Kiipeilemään! Ai mitä, kuudella eurolla?

Helsingin Tapanilassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin kiipeilyhalli. Koska kiltaan
kuuluu Urheilujaos, miksei siis lähdettäisi hallia porukalla testaamaan.

Helmikuussa 2010 Helsingin kiipeilykeskuksen aulaan kerääntyy tusinan verran
Koneinsinöörikillan jäseniä. Urheilujaoksen järjestämään kiipeilyiltapäivään varatut
paikat vietiin käsistä. Paikalle oli saatu lisäksi Otaniemen kiipeilyseura Orankista 4
kokenutta kiipijää varmistamaan ja tarvittaessa opastamaan ensikertalaisia. Vielä kun
tapahtuman kustannukset kenkineen ja valjaineen saatiin tingittyä kuuteen euroon
osallistujaa kohti, oli iltapäivän onnistuminen taattu. Ajaksi varatussa puolessatoista
tunnissa lähes jokainen kahdestatoista osallistujasta oli kiipeillyt kätensä hapoille jaa
kolunnut jokaisen seinän, mihin taidot vaan riittivät. Kysyntää uuteenkin reissuun
un
riitti, joten syksyllä on tarkoitus käydä korkkaamassa Salmisaaren seinät.
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KRuisinki 2010 lappeen Ranta

KRuinsinKi eli lappeenrantalaisten koneteekkareiden järjestämä
mäkiautokilpailu järjestettiin tänä vuonna 25.4. Meiltä edustamaan
lähti kova kolmen kopla. Tiimimme nimi oli KikKeli. Mukana menossa
olivat Manageri-Sami, Ralliraita-Rami, Rasvamonttu-Jani sekä tietenkin
automme Asta-Martti. Sää oli erinomainen lähtiessämme aamulla ajamaan
kohti kisapaikkaa. Perille päästyämme Itä-Suomen karu mannerilmasto
kuitenkin yllätti meidät: rata oli vielä jäässä ensimmäisissä
harjoituksissa! Tämän lisäksi automme jarrujärjestelmä oli yhtä
toimiva kuin diesel bensa-auton tankissa. Kaikesta huolimatta
tyrkkäsimme Ramin mäkeen.

Kisassa oli mukana 13 joukkuetta ja me olimme ainut
ulkopaikkakuntalainen porukka. Muiden joukkueiden kotiedusta
huolimatta pärjäsimme hyvin ja pääsimme finaaliin asti, jossa laski
viisi joukkuetta. En tiedä johtuiko se automme liiasta hienosäädöstä,
alastomista lappeen Rantalaisista vai limaisesta manageristamme, mutta
finaalissa jäimme viimeisiksi. Joukkue oli kuitenkin
kokonaissuoritukseen tyytyväinen ja ensi vuonna palaamme
varmasti!
Koneteekkarit Wanhalla Polilla:
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Kulttuurijaos lähti järjestämään killan vuosijuhlaviikolle maaliskuun lopulle
kiltalaisille mahdollisuutta päästä kiertelemään koko teekkarikansan alkukodissa eli
Wanhalla Polilla. Wanha Poli (nykyinen Hotelli Linna) sijaitsee keskustassa Lönnrotin
kadulla. Näiltä kulmilta teekkarit ovat siis aikoinaan Otaniemeenkin muuttaneet.
Saimme hankittua ehkä parhaat mahdolliset oppaat kierroksellemme, eli Marcus Nyberghin ja
Osmo Jalovaaran, joiden tietämys teekkarikulttuurista ja -historiasta oli suorastaan
mykistävää.
Oli kiehtovaa ymmärtää, että teekkarit ovat olleet teekkareita koko koulunsa
elinkaaren ajan. Jäynääminen, tempaaminen sekä se teekkareille niin yleinen
elämänasenne: “kaveria ei jätetä” ovat peruja jo noilta Polilla rellestetyiltä vuosilta.
Kierros Polilla oli sen verran mielenkiintoinen kulttuurielämys, että aivan varmasti
moinen järjestetään uudestaan. Silmät ja korvat siis auki, koska pääsette itsekin
tutustumaan tuohon teekkarien alkukotoon.

Latotanssit koneteekkareille (ja vähän muillekin)
Elämysjaoksen kokouksissa tätä on fiilistelty ja suunniteltu koko kevät. Loppukiri valmisteluihin on aloitettu. Koneinsinöörikillan
omat ensimmäiset Latotanssit ovat illalla ja vielä on paljon tehtävää ennen h-hetkeä. Sillä aikaa kun bändi roudaa kamojaan
killan pakuun, DJ:t kantavat PA-laitteita, koivuja kaadetaan (salaa) ja marketista ostetaan illaksi tarjoiluja, elämysjaosvastaava
kerää valkovuokkoja ja hyppii Otameren rannan kaislikossa kaisloja keräten.
Vartiokylän työväentalo on saatu viimein koristeltua, bändi on tuplannut treenimääränsä ja ruoka valmista. Kello on seitsemän
ja Koneinsinöörikillan omat Marco “Eetu” Bjuström ja Aira “Elina” Samulin aloittavat kurssin, joka johdattaa satapäisen
tanssikansan lavatanssien askeleiden koukeroihin. Nauru on herkässä ja iloisen kokeileva tunnelma täyttää salin. Tanssilattia on
korkattu.
Kun kahdeksalta killan oma haitariyhtye Stig Ombord aloittaa Metsäkukkia -valssilla, tanssilattia täyttyy innokkaista parkettien
partasudeista ja viehättävistä neitosista. Diskopallo pyörii ja tuo kimallusta keväiseen hämärtyvään iltaan.Valssin tahdissa
keinahdellessa kiire ja häsellys unohtuvat ja on aika nauttia tanssin hurmasta. Ja suunnata ajatukset kohti uusia elämyksiä.
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esittää:

Elämysjaos

Te
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Tammikuussa 2010 päräytti killan Telatraktorijaos ylioppilaskunnan kaikille jäsenilleen
järjestämään talvipäivään punaisella telatraktorillaan. Pärinän, kolinan ja sankan savun saattelemana
täräytettiin Alvarin aukiolla pari kunniakierrosta hangenkannon kannatellessa konetta irti kentän nurmesta. Juhlan
kunniaksi koneeseen kiinnitettiin killan liput ja konetta esiteltiin monipäiselle yleisöjoukolle.

Koneen esittelyn ohessa grillailtiin kauniissa talvisäässä makkaraa ja harrastettiin tractor pullingia. Tällä kertaa tractor pulling
tarkoitti traktorin vetämistä köyden perässä mies- ja naisvoimin. Parhaimmat talvipäivän rasteja kiertäneistä joukkueista ylsivät
oikein kiitettäviin suorituksiin rastihenkilökunnan arvioidessa vetokoetta.
Aina välillä talvipäivässä koekäytettiin traktorin moottoreita yleisön mieliksi ja kurkittiin pellin alle. Moni innokas kävi
myös koeistumassa traktorin ohjaamon ja muutama taisi koettaa ajamistakin päivän aikana. Päivän päätteeksi kone
pääsi takaisin talliinsa, jossa traktorimiehet peittelivät koneen ja itsensä unten maille.

Tervetuloa, sikahumala, aurinkoinen
appelsiinimehujuoma!

Lu

k
ka

ri

Täh? Lukkarijaosto sekä esinahkainen lukkarinvirasto pitävät
janoisista sankareistamme huolen, kuten Gary Grandi ja Pavarotti
konsanaan. Lukkarijaos takaa akateemisten pöytäjuhlien (sitsien) sekä jatkojen
jälkeiset ahaa- kuin aah-elämyksetkin.

jaos

Lukkarijaos kostuu hen
henkilöistä, jotka tuntevat palavaa halua esiintyä, lukkaroida ja
kehittää killan laulukulttuuria. Siihen pääsevät kaikki halukkaat jäseniksi,
ei
ikä se vaadi yhdeltäkään jäseneltä laulutaitoa, sillä teekkari laulaa
eikä
mieluummin
m
kuin hyvin. Lukkarijaos kaipaa riveihinsä myös
joviaaleja phukseja.

e si
t
t
ä
ä

:

Lukkarin arki on aivan samanlainen kuin kenen tahansa
kanssaopiskelijan. Aikaisen aamuherätyksen ja kampuksen
yhteisen
yh
aamulenkin jälkeen harjoitellaan kuumakivijoogaa sekä
uhrataan hetki killan telatraktorille ja illasta opintojen jälkeen
u
istutaankin viileän ginipitoisen juoman ääreen mietiskelemään
istu
huomispäivän sitsejä. Mitään kuivaa hommaa se ei
todellakaan ole.
Kiinnostuitko? Hyvä, nähdään phuksisitseillä!
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PHUKSITIIMI
- vastuutonta touhua
Kiinnostaako yhdistystoiminta? Onko sinulla paras ajatus ikinä? Ei,
Ei ehkä,
ehkä en ole varma, kyllä... Kaikki
ovat mainioita vastauksia kysymyksiin! Phuksitiimi on pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoista
koostuva porukka, joka järjestää itselleen ja muille tapahtumia. Se on helpoin ja hauskin tapa tutustua
yhdistystoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen Otaniemessä. Kenellekään mukanaolijalle ei tule yhtään
sen enempää vastuuta kuin hän on itse valmis ottamaan, mutta mahdollisuudet ovat rajattomat.
Phuksitiimi järjesti edellisvuonna esimerkiksi yöllisen leffamaratonin Otaniemen omassa elokuvateatterissa,
leikkimielisen casinoillan sekä yhteisen pöytäjuhlan kasvatustieteilijöiden kanssa. Moni lähti joulukuussa
jatkamaan killan hallitukseen tai toimihenkilöksi, osa jäi nauttimaan pienten tapahtumien järkkäilystä
vielä kevääksikin. Hauskinta phuksitiimissä onkin se, että siellä ei tunneta sanoja ”täytyy” tai ”on pakko”.
Avainsana on hauskuus!
Heräsikö kiinnostus? Tulehan vilkaisemaan minkälainen phuksitiimi muodostuu syksyllä 2010. Sinä voit
olla yksi heistä.
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TAPAHTUMAT
Opiskelijoilla Otaniemessä - kuten muuallakin - on päätavoitteena opiskella, valmistua ja saada töitä.
Opiskelu on usein kuitenkin puuduttavaa ja välillä pitää päästä tuulettamaan päätä.
Otaniemessä tapahtumia järjestävät monet tahot. Ylioppilaskunnan, yhdistysten, yritysten tai vaikka
kaveriporukoiden järjestämät tilaisuudet täyttävät syksyn kalenterin tehokkaasti. Kaikkeen ei kerkeä
eikä tarvitsekaan osallistua, mikäli aikoo opiskellakin. Seuraavassa muutamia killan tapahtumia, joihin
osallistuminen kannattaa varmasti!

PHUKSISITSIT
Sitsit ovat teekkareille perinteinen illanviettotapa, akateeminen pöytäjuhla. Phuksisitsit
tsit ovat
lähes kaikille phukseille ensimmäinen kosketus sitsikulttuuriin, ja se koetaan turvallisesti
vallisesti
ISOhenkilöiden valvovan silmän alla omien phuksiryhmien kanssa samassa pöydässä.
öydässä.
Pukukoodi on tumma puku ja naisilla cocktailmekko, ruoka on hyvää, juotavaa tarpeeksi
rpeeksi
ja laulut hämmästyttävät. Yksi phuksisyksyn hienoimpia hetkiä, ja ehdottomasti
omasti
ikimuistoinen sellainen.
Sitsejä on paljon muitakin. Yhteistä lähes kaikille sitseille on ruoka, juoma ja laulu. Muuten
erot saattavat olla suuria. Pukukoodi kannattaa aina tarkastaa, sillä se voi puvun sijaan
an olla
haalarit tai melkeinpä mitä tahansa muutakin.

CUBA NIGHT
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Kuten te itse, myös kiltamme juhlii kerran vuodessa
synttäreitään. Tämä tapahtuu killan vuosijuhlissa,
kevään keskellä, Kuuban Yön kuumuudessa.
Kyseessä on akateeminen pöytäjuhla, sitseistä
pykälää hienompi juhla, jossa herrat pukeutuvat
frakkiin tai tummaan pukuun ja daamit pitkään
juhlapukuun. Vuosijuhlissa kyse ei kuitenkaan
ole jäykistelystä, vaan astetta tyylikkäämmästä
hauskanpidosta. Pöytäosuuden jälkeen tanssitaan
Wanhoja tansseja, joita on mahdollista harjoitella
muutamaa päivä ennen juhlaa pidettävissä
harjoituksissa. Näissä juhlissa on kunnon jatkot,
jajatkot ja seuraavana aamuna silliaamiainen eli
sillis. Myös muut killat ja opiskelijajärjestöt juhlivat
ikääntymistään ja saatatkin löytää itsesi useista
vuosijuhlista samana vuonna.
k on e i n s i n o or i k i lt a . f i

BORDELLI
Bordellibileet eli BB eli killan syysnaamiaiset. Näistä bileistä puhutaan.
Edellisesta Bordellista puhutaan seuraavaan asti, toisaalta seuraavasta
on puhuttu jo edellisestä lähtien. Teema on pakollinen, sillä sisään EI
pääse normaaleissa vaatteissa ja kamerat ovat ehdottomasti kiellettyjä!
Kuvamateriaalia näistä bileistä ei ole, mutta hurjat tarinat elävät. Jo viime
vuosituhannelta asti Bordelli on ollut legenda Etelä-Suomen opiskelijapiireissä.
Joka vuosi näiden bileiden lippujono täyttää päärakennuksen ala-aulan ja
joka vuosi liput myydään loppuun. Kannattaa pitää silmät ja korvat auki
jos haluaa tämän vuoden Bordelliin. Kuitenkin, pervoiluun rohkaisusta
huolimatta normaalit lait pätevät. Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa!
...mutta toisaalta sen luvan saaminen ei välttämättä ole kovinkaan vaikeaa...

KAUKKARIT
Nämä yhdet vuoden isoimmista bileistä palasivat ohjelmaan viime vuonna ja tänä vuonna ne ovat entistäkin
isommat. Kaukkarit, eli kauden avajaiset, kerää opiskeluvuoden aloittavia teekkareita ja ihmisiä ympäri
Otaniemeä ja vähän sen ulkopuoleltakin Smökkiin ensimmäisen viikon lopuksi. Täällä ovat kaikki, näitä et
halua missata. Järjestäjinä KIK, SIK ja IK.

LAUGH RIOT
Koneinsinöörikilta järjestää stand-up iltoja Otaniemessä lähes joka kuukausi. Laugh Riot:ssa näkee kovankin
luokan esiintyjiä opiskelijoille suotuisaan hintaan. Tarkkaile seinille ilmestyviä julisteita ja tule nauramaan!

KIKBOWL
Kauppakeskus
Sellon
Bowlcircuksessa
järjestettävä KikBowl levisi viime lukukaudella
myös muihin kiltoihin. Tapahtumassa pääsee
naurettavan halvalla keilaradan lisäksi
kiipeilyseinälle, biljardipöydän ääreen ja
saunomaan. Tänä vuonna saatat löytää itsesi
keilaamasta vaikka phuksiporukallasi rakkaita
vihollisiamme SIK:läisiä vastaan.
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IE
Pieni, mutta iso sana
Koneinsinöörikilta on suuri ja mahtava kilta, jonka pieni ja mahtava IsännistöEmännistö eli IE, järjestää tapahtumia opiskelijoille
opiskelun vastapainoksi. IE:tä johtaa Isäntä, joka on pääsyyllinen ja vastuussa lähes kaikkien killan tapahtumien suunnittelusta ja
toteutuksesta. Apunaan hänellä on kolme karskia juomanlaskijaa, kaksi kauneinta emäntää ja satunnaisesti myös muita kiltalaisia,
jotka ovat enemmän tai vähemmän hyödyllisiä järjestelyissä.
IE:llä on todella paljon tekemistä, varsinkin jos tapahtumia sattuu peräkkäin, joten apu on aina tervetullutta. Usein kuultu “tiskin
takana on aina hauskempaa” -sanonta, pitää paikkansa ainakin yleensä ja onkin yksi vahva tukipilari IE:n mielenterveydelle.
Sanonnan paikkansa pitävyyden voi tarkistaa ja phuksipasseista löytyvän työpisteen saa ruksittua ilmoittautumalla isännälle
työvoimaksi johonkin tapahtumaan. Ole toki varovainen; moni tiskin takana hauskaa pitänyt on
n jäänyt sinne seuraavaksi vuodeksi!

Mullehan ei
isotella!

Isäntä on IE:n tapahtumien pääorganisoija ja juomanlaskijoiden
ja emäntien mukava ja kannustava työnjohtaja.

Emäntä osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen
juomanlaskijoiden ja isännän kanssa. Emännät vastaavat pääasiassa
ruokien valmistamisesta sitseille ja muihin tapahtumiin.

Juomanlaskijat
vastaavat
tapahtumien
järjestämisestä yhdessä isännän ja emäntien kanssa.
Erityisesti juomien tarjoilu ja niiden riittoisuudesta
huolehtiminen ovat lähellä juomanlaskijan sydäntä.

Iiro
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Sanni

Mikko

Niko

Jarno

Syksy starttaa ISOn tuella
Missä luentosali K1 K213? Miten kursseille ilmoittaudutaan?
Missä vessa? Mistä täältä saa ruokaa?
Jos miele
mielessäsi pyörii kasoittain kysymyksiä, voit rauhoitella itseäsi sillä tiedolla, että ne tulevat kyllä ratkeamaan,
kunhan saavut ensimmäisenä päivänä tänne Otaniemeen. Aloittavat opiskelijat nimittäin jaetaan pienryhmiin,
joita opastamassa on kolme vanhempaa opiskelijaa, teekkarilakkeihin ja haalareihin sonnustautunutta
ISO
ISO-henkilöä. Nämä vanhemmat opiskelijat ovat ryhtyneet toimeen vain sinun ja muiden phuksien takia
ja he
h ovat olemassa juuri teitä varten.
ISO-ryhmän kanssa tutustutaan ensimmäisten päivien aikana Otaniemen paikkoihin ja palveluihin sekä
ISO
hoideta
hoidetaan yleiset asiat kuntoon: hankitaan kurssimateriaali ensimmäiselle tietotekniikan kurssille, hoidetaan
matka- opiskelijakortit niille, jotka eivät sitä ole niitä vielä saaneet sekä osallistutaan ensimmäisen viikon
matka-ja
tapahtumiin.
tapaht
Opiskelujen alun jälkeen ISO-henkilöiden tarkoitus on pysyä phukseihin yhteydessä ja järjestää jotain mukavaa
tekemistä yhdessä koko phuksivuoden ajan. Ehdota ihmeessä ISOillesi kaikkea laskupiiristä seinäkiipeilyyn ja mene
innolla mukaan heidän järjestämiinsä tapahtumiin!
Tärkeintä kuitenkin on se, että ISOhenkilöltä voi aina kysyä, jos jokin askarruttaa, liittyipä asia sitten opiskeluun,
kouluun, kursseihin, toimeentuloon tai ihan vaan opiskelijan elämään yleensäkin. Jos ISO-henkilöt eivät johonkin
pulmaan osaa vastausta suoraan antaa, he ainakin osaavat kertoa keneltä kannattaa kysyä.

Rentouttavaa kesää ja innostavaa aloitusta opinnoille toivottavat Koneinsinöörikillan ISO-henkilöt!
Phuksi APC 2010

31

Teekkarihistoriaa
- yhdessä tekemisen meininkiä
Aina eivät ole tulevat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vilistäneet tupsulakeissaan Otaniemen
vehreillä nurmilla. Aikana ennen Otaniemeä asuttivat tekniikan ylioppilaat itäistä
ssatamakaupunkia,
atamakaupunk , jota
j myös Helsingiksi kutsutaan. Palataanpa hetkeksi ajassa aimo
harppaus taaksepäin.

V

uonna 1847
antoi Venäjän
k e i s a r i
k skky että Suomessa
kä
käskyn,
tuliisi
tu
s aloittaa teknillinen
tulisi
op
pet
etu
u
opetus.
Keisarillisen
m ä ä r ä y k s e n
s u
se
urra
seurauksena
perustettiin
v o
vu
on
n
vuonna
1849 Helsingin
tekn
te
kn
kni
ni
teknillinen
reaalikoulu
kesk
ke
s e
keskelle
Helsinkiä
Aleksanterinkadun
v a r r e l l e .
Si
isä
s ä
Sisäänpääsyvaatimuksina
kky
yse
seii
kyseiseen
opinahjoon
oliv
ol
i at lukutaito, auttava
iv
olivat
kkäsiala
kä
siaa ja Katekismuksen
si
pääkappaleiden
pääk
pä
äka
äk
tuntemus.

V

uonna 118
1872
872 kkoulu
o lu vvaihtoi
ou
aiiht
h oii nimensä
niim
m
Polyteknilliseksi
kouluksi ja seitsemän vuotta myöhemmin
Polyteknilliseksi
Opistoksi.
Jälkimmäisen
muutoksen myötä koulusta muodostui pelkästään maan
korkeinta teknillistä opetusta antava oppilaitos. Vuonna
1877 Polyteknillinen koulu sai oman rakennuksensa,
kun Hietalahden torin laidalle valmistui F.A. Sjöströmin
suunnittelema talo.

J

o
alusta lähtien teekkarit ovat olleet hyvin
organisoituja.
Pian Helsingin Teknillisen
reaalikoulun perustamisen jälkeen opiskelijat
järjestäytyivät konventiksi, joka kokoontui viikoittain. Vuonna
1872 konventille kirjoitettiin säännöt ja nimeksi valittiin
Teknolog Föreningen. Polyteknikkojen yhdistys ry:n säännöt
vahvistettiin Senaatissa vuonna 1884.
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M

onet järjestöt, opiskelijajärjestöt mukaan luettuina,
rakensivat itselleen talon 1800-luvun lopulla.
Polyteknikkojen talo Yhdistys valmistui vuonna
1885 ja legendaarinen Poli parikymmentä vuotta myöhemmin
1903. Polista muodostuikin merkittävä tekijä Helsingin
yöelämässä ja teekkaritoiminnan tyyssija, jonka mystiset
tilat pyöreästä tornista pokkamonttuun vilahtelevat useissa
teekkarilauluissa.

V

uonna 1908 koulun nimi vaihtui Teknilliseksi
korkeakouluksi.
Samalla
Polyteknikkojen
yhdistys muutettiin Teknillisen Korkeakoulun
Ylioppilasyhdistykseksi (TKYy) ja uudella sääntömuutoksella
1922 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnaksi (TKY).
Suurin syy sääntömuutokseen oli se, että TKY jakaantui kahteen
ylioppilaskuntaan: ruotsinkieliseen Teknologföreningen:iin
(TF) ja suomenkieliseen Tekniikan Ylioppilaat(TY).

V

aikka TF muutti ensimmäisen maailmansodan
jälkeen erilliseen rakennukseen, olivat Polin tilat
käymässä ahtaiksi kasvavien opiskelijamäärien
johdosta. 1920-luvun loppupuolella saatiin Lönnrotinkatu
27:n kiinteistö ostettua kokonaan TKY:lle ja 1931 rakennettiin
Suomen ensimmäinen opiskelija-asuntola Teikarila. Se
vihittiin käyttöön maaliskuun lopussa 1931 ja samalla
vanhemman rakennuksen nimi muutettiin Vanhaksi Poliksi.
Vuosi myöhemmin Teikarilan nimi vaihdettiin Teekkarilaksi.
Rakennuksessa oli asuin-, oleskelu- ja urheilutiloja sekä
kellarissa sijaitsi ampumarata. Kellaritiloja muutettiin useaan
otteeseen varastoksi ja takaisin ampumaradaksi poliittisten
”tarpeiden mukaan”.

T

eekkarilan rakentamisesta huolimatta opiskelijoiden
n
asuintilanne oli 1900-luvun alkupuolella huono..
Vaikka yhtenä ajatuksena oli käyttää olympiakylän
n
rakennuksia jälkeenpäin opiskelija-asuntoina, ei hallitus ollut
ut
mukana yhtä innokkaasti kuin opiskelijat ja professorit. Sodan
n

syttyminen 1939 kaatoi hankkeen kokonaan.

V

uoden 1949 Otaniemi on – Teekkarikylä tehdään
-tempauksen johdosta ryhdyttiin vihdoin rakentamaan
Teekkarikylää Otaniemeen. Tempauksella kerättiin
varoja ja tarveaineita opiskelija-asuntojen rakentamiseen.
Myös suuri ja mahtava Neuvostoliitto tarjosi auttavan kätensä,
kun se epähuomiossa pommitti oman suurlähetystönsä maan
tasalle. Suomen Pankin kanssa tehtiin sopimus tiilien ostosta
ja keväällä 1950 alkoi Jämeräntaival 3A:n rakentaminen
kyseisistä tiilistä. Neuvostoliiton urheilijat saivatkin sitten
laskeskella tuttuja tiilenpäitä vuonna 1952, kun Otaniemi
toimi Helsingin olympialaisten kisakylänä. Vuonna 1951
ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan Teekkarikylään
ja kun teekkarit muuttourakkansa lopuksi järjestivät
muuttokulkueen Helsingistä Otaniemeen, kirjoitti paikallinen
sanomalehti seuraavaa: ”Hyvä oli, että lähtivät!” ja ”—julmettu
määrä jämerästi hermoon käypää toimintaa pääkaupungin
saattamiseksi epätoivon ja totaalisen tuhon partaalle
naurattamalla ihmiset henkihieveriin.”

O

taniemen syrjäinen sijainti vaikutti osaltaan
vahvan
yhteenkuuluvuuden,
teekkarihengen
muodostumiseen. Huonot kulkuyhteydet siirsivät
harrastamisen Otaniemeen, jonka seurausta ovat lukuisat
nykyisin AYY:n alaiset yhdistykset.
Vuonna 1963 aloitettiin ylioppilaskunnan uuden talon Dipolin
rakentaminen Otaniemeen. Dipoli valmistui vuonna 1965.
Rakennus ei kuitenkaan koskaan noussut edeltäjänsä Polin
veroiseksi opiskelijoiden kohtauspaikaksi, ja onpa se tainnut
koko elinaikansa olla lähinnä ylioppilaskunnan talouden
riippakivi.
riip
riip
ri
ippa
ppa
paki
k
Vihkimisensä jälkeen rakennus on toiminut
koulutuskou
ko
ullut
u us
us- ja
usja eesitystilana,
siity
t st
s illaan
na,
na,
a, TKY:n
TKY
K :n
n vvuosijuhlien
u
uo
viettopaikkana
sekä
seekä
kä ylioppilaskunnan
yli
l
kolmen
suurimman
s ur
su
urii
tapahtuman
Lakinlaskijaisten,
Laki
La
kin
Gravitaation
jaa Wapun
Wa
järjestämispaikkana.

K

illat
ovat
olleet
pitkään vahva osa
te ek kar i ku lttuur ia.
Ensimmäisen
Ensiim
En
killan perustivat
kemistit
kemi
kemi
ke
m
1891. Tämän jälkeen
ovat
ovat
at
muutkin
opiskelijat

järjestäytyneet
killoiksi
tutkinto-ohjelmien
mukaan.
Viimeisimpänä
kiltastatuksen
sai
bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden kilta Inkubio
vuonna 2005. Aikojen saatossa
on
Koneinsinöörikillasta
eronnut
muun
muassa
Sähköinsinöörikilta sekä tuotantotalouden kilta Prodeko.
Nykyisin Otaniemessä vaikuttaa 14 kiltaa sekä ruotsinkielisten
opiskelijoiden osakunta TF.

K

autta aikain ovat teekkarit ottaneen vahvasti kantaa
yhteiskunnallisiin asioihin tempauksien avulla.
Ehkä vaikutuksiltaan suurin on ollut vuoden 1949
tempaus, jonka johdosta Teekkarikylä lopulta rakennettiin
Otaniemeen. Jatkoa edelliseen tuli vuonna 1956, jolloin
järjestettiin Korkeakoulu Otaniemeen –tempaus. Vuonna 2006
tempaistiin länsimetron puolesta Metro Poliin! –tempauksella
ja viimeisimpänä haalarikansa TKK:lta, KY:ltä ja TOKIO:sta
ryhmittäytyi uuden Aalto Yliopiston kunniaksi ihmisletkaksi
Otaniemestä Pohjoisen Rautatiekadun kautta Arabianrantaan
syksyllä 2009 Mahtavaa, Ihanaa, Räjähtää –tempauksessa.

T

oinen tavallisten tallaajien piirissä huomiota herättänyt
teekkariperinne on jäynä. Yksi kuuluisimmista lienee
tapaus, jossa rakasta länsinaapuria jäynättiin Wasalaivan noston yhteydessä vuonna 1961. Nostoa edeltävänä
yönä oli muutama teekkari sukeltanut laivan kannelle Paavo
Nurmen juoksijapatsaan pienoisversion. Nosto oli tietenkin
suuri mediatapahtuma ja kuvamateriaali patsaasta melkein
350 vuotta aiemmin uponneen laivan kannella herätti suurta
huomiota ja myöhemmin ulkopoliittisen selkkauksen, kun
asian laita ilmeni naapurimaan asukkaille. Jäynällä viitattiin
siihen, kun Ruotsi oli aikanaan estänyt Paavo Nurmen
kilpailemisen Los Angelesin olympialaisissa vuonna 1932.

T

ässä oli vain pieni pintaraapaisu siitä, mitä
teekkarihistoriaan kuuluu. Tarinoita ja legendoja
on lukemattomia. Osa selviää teille teekkariutenne
alkuaikana, osa myöhemmin, osa jääköön ikuisesti mysteeriksi.
Muistakaa, että tekin teoillanne luotte tulevaisuuden
teekkarihistoriaa.
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TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
- kun elämässään eteenpäin ponnistaa
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma phukseja täynnä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi tekniikan ylioppilas silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun
kello vihdon lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean teekkarilakin painaa ensimmäisen kerran päähänsä. Mieli on
haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin arvonimestä, jota on koko phuksivuosi tavoiteltu.

Mikä ihmeen lakki?
Teekkarilakki muistuttaa kovasti 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 lyyrana on ainakin toistaiseksi edesmenneen
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan logo. Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina Wapusta
syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä perusteluita vastaan Teekkarijaos
myöntää lakinkäyttöluvan myös talvelle.

Uusi juttu vai vanha kuin Egyptin sfinksi?
Teekkarilakki on yksi teekkareiden vanhimmista perinteistä. Ensimmäiset maininnat
lakista ovat vuodelta 1874, jolloin lakki otettiin käyttöön Teknologföreningenin piirissä.
Lakkikulttuurin hakiessa uomiaan, lakki kävi läpi melkein kaikki mahdolliset versiot mustasta
lakista hopeisella lyyralla aina harmaaseen, silkkiseen hattuun harmaalla tupsulla. Nykyisen
muotonsa se sai vuonna 1893. Erinäisissä keskusteluissa 1800-luvun lopulla
opulla
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 olee
aivan itsestäänselvyys, vaan sitä varten tulee jokaisen phuksin suorittaa
ttaa
koneteekkarin tutkinto. Tämän tutkinnon läpipääsyn ja samalla teekkarin
ekkarin
arvonimen saa keräämällä tarvittavan määrän phuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista
tapahtumista, tehtävistä ja tietenkin opiskelusta. Pisteiden keräämisen taustalla on
tutustuminen teekkarikulttuuriin parhaalla mahdollisella tavalla eli osallistumalla.
allistumalla.
Vuoden päätteeksi eniten pisteitä keränneet tai muuten phukseina kunnostautuneet
stautuneet
palkitaan maineella ja mammonalla.
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Think
pink!

SUOMEN KAUNEIMMAT HAALARIT
- niistä saa maailman parhaat fiilarit
Asujen aatelia - haalareissa ei voi näyttää huonolta
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. Haalareiden väristä
voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät tunnistaa dollarinvihreistä
vetimistä, tulevat lääkärit taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä haalareita löytyy 15 eri sävyssä. 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. Joissakin
killoissa erivärinen hiha kertoo opintosuunnasta. Maanmittarikillalla on musta haalari joko vihreällä tai viininpunaisella hihalla.
Vihreän hihan saavat geomatiikan opiskelijat, viinipunaisen taas kiinteistötaloutta lukevat.
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 merkkimyynneistä. Usein bileiden lipunmyynnin yhteydessä on tarjolla kyseisten
kemujen haalarimerkkejä. Kannattaa varata haalarin taskuun muutama killan merkki, joita voi tarvittaessa vaihtaa. Jotkut
pitävätkin vaihtelua ainoana rehellisenä keinona merkkien hankkimiseen.

Pinkistä saa roimaa alkumiehen voimaa
Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se on myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edustusasu siinä
missä frakki tai tumma pukukin. Sen kanssa on siis syytä käyttäytyä kuten herrasmiesteekkarin kuuluu.
Koneinsinöörikillan haalari on pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erottuu pääkaupunkiseudulla edukseen.
Haalareiden tarina juontaa juurensa villille 80-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti Tukholman Grönalund
- huvipuistosta vaaleanpunaisen pantterin. Kone-eläimeksi ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle
haalarin värille.
Koneinsinöörikillan phuksina olet etuoikeutetussa asemassa, sillä haalarit ovat
Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun tarvitsee vain ensimmäisinä päivinä käydä
sovittamassa ja maksamassa haalarisi kiltahuoneen toimistolla. Rahaa vastaan saat
haalarilipukkeen, jolla lunastat ikioman haalarisi torstaina haalarigaalassa ennen
Otasuunnistusta. Uutuuttaan hohtavilla haalareilla kelpaa pröystäillä,
sillä monissa killoissa phuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja
mainokset itse, jolloin jännitys tiivistyy mahdollisen Wapun
lähestyessä; kerkeävätkö haalarit Otaniemeen tai yksikään merkki
kiinni ennen wappuhulinoita.

I feel like a
TEEKKARI
Phuksi APC 2010
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Oletko yksi niistä reilusta kymmenestä ensimmäisen vuoden opiskelijasta,
jotka ovat lähdössä varusmiespalvelukseen syksyn kestäneiden opintojen
jälkeen. Homma toimii erittäin vaivattomasti ja inttiin lähtö ei estä mitään
- päin vastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin! Syksyn
kruunaa pari päivää ennen palvelukseen astumista järjestettävät Inttibileet,
missä viimeisetkin hiuskarvat leikataan juhlallisin menoin pois.
Armeijaan lähtö ei vaikuta opiskeluiden etenemiseen lainkaan. Ainut
kurssi, joka jää tauolle on koneenrakennustekniikka, joka sekin on fiksusti
kaksiosainen, niin että jälkimmäisen osan voi suorittaa mutkatta tj-nollan
pamahdettua tauluun. Phuksikapteenit pitävät huolen siitä, että inttiin
lähtijöillä on tarvittavat pisteet kerättynä jo syksyltä, jotta tupsulakin
saaminen ei esty wappuna. Oikeastaan ainut taho, joka voi estää lakin
saamisen on komppanian päällikkö, johon kannattaakin olla
hyvissä ajoin yhteydessä lomien saamisen suhteen. Lomat kyllä saa
neuvoteltua wapuksi, kunhan osaa perustella asian riittävän hyvin.
Jos phuksipisteitä kertyy syksyltä rutkasti, saatat juhlia ½vuoden
phuksin titteliä wappuna lakin saamisen ohella!
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Badekarpadlingen

23.-27.9.2010
Norja, tuo hieno maa vuonojen keskellä, missä mikään ei maksa
juuri mitään. Mitä muuta Norjasta sitten tiedämmekään?
Ulkoministerimme Joonas Kähkönen kertoo, mitä Norjalla on
meille tarjota.
Joka vuosi Trondheimissa järjestetään kylpyammesoudun mestaruuskisa
kisa
Badekarpadlingen. Jo 80-luvun loppupuolelta asti paikallisett
n
koneteekkarit ovat kutsuneet meidät vieraikseen ja kilpailemaan
kyseiseen kilpailuun. Meidän lisäksemme mukaan tulee koneteekkareitaa
myös Tampereelta, Oulusta ja Lappeenrannasta
joten tulossa on siis taatusti huikea reissu!

Mitä me
käytännössä teemme
Badekarpadlingenissä?

Mutta miten tämä
liittyy meidän
kiltaamme?

Al
Aluksi
suunnittelemme ja rakennamme lautan, jolla kisaamme
kisassa.
Sitten matkaamme bussilla ensin Tukholmaan, jossa
k
käymme
k
tervehtimässä KTH:n koneteekkareita. Sieltä matka jatkuu
Trondheimiin,
jossa itse kisa käydään.
T

Kilpailun kulku on jotakuinkin seuraavanlainen: Joukkueet lähtevät matkaan
Nid-joen rannalta. Tavoitteena on päästä vastarannalle, hakea sieltä kanisteri ja tuoda se takaisin lähtörannalle.
Huomautettakoon, että kanistereita on vain yksi. Kilpailevia lauttoja saa yrittää häiritä erilaisilla “aseilla”. Mitkään
terä- tai paineilmalla toimivat aseet yms. eivät kuitenkaan ole sallittuja.Esimerkiksi kanamunat ovat osoittautuneet
viime vuosina meidän käsissämme erittäin tehokkaiksi.

Kisan jälkeen on illallisjuhla, jossa palkitaan mm. voittajalautta, parass
ulkomainen lautta ja paras speksi. Kaiken tämän päälle luvassa on yleistää
hauskanpitoa ja tutustumista norjalaisiin koneteekkareihin. Pidempäää
selitystä reissusta kannattaa etsiä paikanpäältä!

Miten minä sitten
pääsen mukaan?

Mitä muuta siellä
sitten tehdään?

Mu
Mukaan pääsee olemalla kuulolla ensimmäisten viikkojen aikana ja
o
olemalla aktiivinen vaikkapa lautan rakennuksessa. Tätä reissua voin
ssuositella lämpimästi kaikille. Tämä on yksi parhaista tilaisuuksista
ttutustua teekkarielämän erikoisimpiin puoliin. Kuuleman mukaan
se, joka kerran tälle reissulle lähtee, haluaa lähteä sinne uudestaan ja
uude
uudestaan.
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Vuoden phuksin AJATUKSIA
Vuoden phuksi 2009 Niko Siilin kertoo kokemuksiaan vuoden varrelta.
Vuoden phuksi on eniten phuksipisteitä kerännyt henkilö.
Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta ja
loistavasta valinnasta liittyä
Koneinsinöörikillan mahtavaan joukkoon. Kiltamme on tiivis ja aktiivinen
yhteisö, mikä näkyy niin opiskelussa kuin muussakin toiminnassa. Killassamme
on yhteishenkeä ja tarmoa, jotka kuuluvat teekkariuteen oleellisena osana. Nyt
kun oma phuksivuoteni on takanapäin, haluaisin jakaa hieman mietteitä matkan
varrelta helpottamaan teidän tietänne.
Ensimmäisenä päivänä Otaniemeen saapuessani olin, kuten moni muukin,
aivan totaalisen pihalla monista opiskeluun liittyvistä asioista, mutta muutaman
infotilaisuuden jälkeen nekin alkoivat selkeytymään. Tämän informaatiotulvan
jälkeen meidät jaettiin ISO-ryhmiin, ja pienen juttutuokion sekä toisiimme
tutustumisen jälkeen lähdimmekin seikkailemaan Otaniemeen. Kun niemi oli
kierretty, olikin jo aika siirtyä viettämään iltaa tuoreiden opiskelijatovereiden
kanssa. Ilta oli mahtava. Oli hauska huomata, miten lämpimän vastaanoton
saimme vanhemmilta opiskelijoilta. Jo ensimmäisenä päivänä tiesin, että tästä
tulee aivan mahtava vuosi.
Syksyn aikana kävin niin monessa tapahtumassa, ettei ihan kaikista ole jäänyt
kovinkaan tarkkoja muistikuvia. Hauskaa ja oli tapahtumia riitti. Tapahtumat
ovat loistava mahdollisuus löytää uusia tuttavia, ja suosittelenkin tätä lämpimästi.
Kaikissa tapahtumissa ei tietenkään tarvitse käydä, mutta syrjäänkään ei kannata
vetäytyä. Kilta tarjoaa monenlaista tapahtumaa sitseistä latotansseihin ja
vaelluksesta lätkään, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin.
Olin jäsenenä tänä vuonna lanseeratussa phuksitiimissä, joka on loistava
mahdollisuus päästä mukaan järjestämään tapahtumia jo syksyllä. Suosittelen
phuksitiimiä kaikille, jotka haluavat olla mukana killan toiminnassa jo
phuksivuonna. Phuksitiimi tarjoaa loistavan mahdollisuuden järjestää juuri
sellaisen tapahtuman kuin itse haluatte.
Eräänlainen käännekohta phuksivuodessani oli Bordelli, jossa olin suorittamassa
työpisteitä. Tiskin takana hääriessäni huomasin, että tämähän on aivan älyttömän
hauskaa touhua. Tästä innostuneena päätinkin hakea juomanlaskijaksi kuluvalle
vuodelle. Jostain käsittämättömästä syystä minut jopa valittiin kyseiseen
tehtävään. Päivääkään en ole katunut päätöstäni lähteä mukaan kiltatoimintaan,
sen verran hauskaa on ollut.
Oma phuksivuoteni on mennyt todella nopeasti. Tuntuu, että siitä on vain hetki,
kun ensimmäistä kertaa astelin sisään päärakennukseen. Tälle välille on mahtunut
monta ikimuistoista tapahtumaa, joita tuskin tulen koskaan unohtamaan.
Vuoden kohokohta oli luonnollisesti Wappu ja tupsulakin painaminen päähän
ensimmäistä kertaa. Tämä oli loistava kruunaus kerrassaan mahtavalle vuodelle.
Kehotankin teitä, arwon phuksit, ottamaan kaiken irti phuksivuodestanne.
Tehkää siitä ainutlaatuinen ja omannäköisenne. Olette phukseja vain kerran,
joten nauttikaa siitä.

Varaslähdössä nähdään!
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Tervehdys KIK-phuksi!
YO-kirjoitusten jälkeen edessä on uudet haasteet. Kone- ja energiatekniikan opinnot tuovat
eteesi paljon töitä ja niihin kuluu kosolti aikaa. Mutta tulevaisuudessa näkyvät kesätyöt,
valmistuminen ja työelämä, hieman kuten pitkän yön jälkeen aamukuudelta idästä nouseva
aurinko.
Opinnoissa tärkeä tuki ovat kilta ja kaveripiiri, mutta työelämässä diplomi-insinöörin ehkä
tärkein tuen lähde on Tekniikan akateemisten liitto TEK. Töihin hakemiseen, CV:n kirjoittamiseen
ja työsopimuksen tekoon löytyy tärkeitä neuvoja TEKin nettisivuilta. Ehkä tärkein kaikkia
opiskelijoita koskettava asia on kuitenkin TEKin palkkasuositukset, joka on ensimmäisen
vuoden opiskelijoille 1830 €/kk. TEKin jäsenyys on kaiken lisäksi opiskelijoille ilmainen!
TEK antaa tukea ja turvaa. Kannattaa liittyä heti!

Jukka Viljanen
Koneinsinöörikillan TEK-kiltayhdyshenkilö

IAET-kassa, mikäs kumma se on?
IAET-kassa on TEKin jäsenten työĴömyyskassa, johon voit jo opiskelħana
liiĴyä. LiiĴymällä varmistat toimeentulosi, jos työpaikkaa ei löydykään heti
valmistumisen jälkeen!

Ansiosidonnainen päiväraha on enemmän!
Ansiosidonnaista
työĴömyysturvaa saat valmistuĴuasi, jos
olet kassan jäsenyyden aikana
työskennellyt 34 viikkoa viimeisten 7 opiskeluvuoden aikana,
vähintään 18 tuntia viikossa. Eli jo
parilla kesätyöllä ja työsuhteessa
tehdyllä diplomityöllä pääset kiinni ansiosidonnaiseen. Työviikot
voi siis kerätä pätkissä, eikä työn
tarvitse olla omalta alalta.

Kassaan liiĴyessä tulee olla
työsuhteessa ja liiĴyminen kannaĴaa tehdä heti ensimmäisen
työsuhteen alkaessa. Kassan jäsenmaksu vuonna 2010 on 78 euroa.
Jäseneksi liityt lisäämällä IAETkassan omiin jäsentietoihisi TEKin
verkkopalvelussa.

Lisätietoja TEKistä ja
IAET-kassasta:
www.iaet.À
www.tek.À
KysyĴävää TEKistä, IAET-kassasta tai mistä tahansa? Käänny KIKin
TEK-yhdyshenkilön puoleen, joka on tänä(kin) vuonna Jukka Viljanen.
Kysy Jukalta mitä vaan, Jukka vastaa mitä vaan!

Tukea ja turvaa tarjoaa
Phuksi APC 2010
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OPISKELIJAELÄMÄ
SCHOOL OF ROCK - koulu
Ennen kuin voit rauhassa tallustella päärakennuksen
sivistävässä ilmapiirissä ja tallettaa päähäsi suuria viisauksia,
tulee sinun hoitaa muutama asia. Ihan ensimmäiseksi ilmoita
koululle, että otat opiskelupaikan vastaan. Seuraavaksi
ilmoittaudu joko läsnä - tai poissaolevaksi. Muista toimittaa
kaikki pyydetyt paperit opintotoimistoon ja maksaa läsnä
ollessasi ylioppilaskunnan jäsenmaksu sekä killan jäsenmaksu
määräaikaan mennessä.
Opintotoimisto sijaitsee päärakennuksen 2. kerroksessa
huoneessa Y223 ja on avoinna ma - pe klo 10-14.
(09) 470 22911
opintoasiat@tkk.fi
PL 11100, 00076 AALTO

Opiskelijakorttihakemukset
voi postittaa osoitteeseen
Teekkaripalvelu
AYY PL 69 02150 ESPOO

Säästämilläni
viikkorahoilla
saan vihdoin uuden
laskimen!

Teekkaripalvelut sijaitsevat
ylioppilaskunnan
sihteeristössä osoitteessa
Otakaari 11,
puhelinnumero +358 50 520 9401,
sähköpostiosoite teekkaripalvelu@ayy.fi.
tuula.ilmes@ayy.fi

EASY LIVING - asuminen
Punainen tupa ja perunamaa. Otaniemi on punaisten tupien
luvattu maa eikä perunoitakaan tarvitse Ostaria kauempaa
hakea. AYY omistaa opiskelija-asuntoja Otaniemessä,
Leppävaarassa ja Helsingissä. Asuntohakemuksen niihin voi
tehdä AYY:n nettisivuilla, jossa asunnon hakemiseen on hyvät
ohjeet. Myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö eli HOAS
tarjoaa asuntoja Otaniemessä ja mualla pääkaupunkiseudulla.
Sinnekin hakemuksen saa kätevästi vetämään netissä. Myös
joillakin osakunnilla on omistuksessaan asuntoja, joita he
vuokraavat omille jäsenilleen. Osoitteessa www.ovv.com
voit hakea asuntoa opiskelijoiden vuokravälityksen kautta.
Toki asunnon hankkiminen on mahdollista myös vapailta
markkinoilta, mutta vuokrat opiskelija-asuntoihin verrattuna
ovat moninkertaiset.
Asunnon hakemista ei kannata jättää ihan viimeiselle päivälle
ja hakemuksia on hyvä lähettää useampaankin paikkaan.
Jos asuntoa ei löydy syksyyn mennessä, ei hätää. AYY
järjestää syksyn alkuun hätämajoitusta, joten ota yhteyttä
phuksikapteeneihisi tai suoraan AYY:n asuntotoimistoon.

40

k on e i n s i n o or i k i lt a . f i

Kun asunto on hoidossa, on aika karistaa kotipaikkakunnan
postin pölyt jaloista ja vaihtaa osoitetiedot uusiin.
Muuttoilmoituksen voi tehdä esimerkiksi postin sivuilla.
Kotipaikkakunta kannattaa siirtää tulevaan asuinkuntaan,
jotta saat opiskelija-alennuksen joukkoliikenteessä.
www.hoas.fi
www.ayy.fi
www.ovv.com
www.posti.fi/muuttaminen
AYY:n Otaniemen asuntotoimisto on auki arkisin klo 12-16
sekä joka kuun ensimmäisenä päivänä klo 9-16. Asuntoihmisiä saat kiinni sähköpostilla osoitteella asuntotoimisto@
ayy.fi.
Hoas Leppävaara toimii osoitteessa Harakantie 7 ja on auki
arkisin klo 13-16 sekä jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä
klo 10-16. Puhelinpalvelussa vastataan arkisin klo 9-12
numerossa (09) 5499 0365, sähköpostia voi lähettää osoitteeosoittee
seen leppavaara@hoas.fi.

ANNAN TOISTEN MÄ TALLETELLA SUURET SETELIT –
Heti kun olet varmistanut opiskelupaikan, on aika varmistaa
rahan kertyminen pankkiholviin. Kelan sivuilla voi helposti
tehdä opintotukihakemuksen sähköisesti. Kannattaa rastia
opintolainantakausruutu, vaikkei lainaa aikoisikaan nostaa.
Se ei velvoita opintolainan nostamiseen, mutta hätätilanteessa
sillä voi turvata lainan saamisen.
Kun asuinpaikka varmistuu, voi hakea opintotuen asumislisää.
Jos et jostain syystä ole oikeutettu saamaan opintotukea, voit

raha

hakea yleistä asumistukea. Kaikissa raha – ja tukikysymyksissä
voi kääntyä opintotukitoimiston puoleen, joka sijaitsee
päärakennuksen toisessa kerroksessa opintotoimiston lähellä.
Opintotuen neuvontapuhelin arkisin klo 9-12 (09) 470 25060
opintotuki@tkk.fi
Opintotuki, PL 1100, 00076 AALTO
www.kela.fi

BUSSIKUSKI – joukkoliikenne
Pääkaupunkiseudulla on käytössä matkakorttisysteemi.
Saadaksesi matkakorttiisi opiskelijastatuksen ja siten matkat
puoleen hintaan, on sinun päivitettävä asuinpaikkakunnaksesi
joku pääkaupunkiseudun kunnista. Kotipaikkakunnan
päivittymisessä systeemiin menee muutamia päiviä eli tee
se mahdollisimman pian asunnon saatuasi. Maistraatista
saa todistuksen asuinpaikkakunnan vaihdosta, jos tiedon
päivittymiseen kuluva aika tuntuu pitkältä.
Ensimmäistä
korttia
varten
tarvitset
todistuksen
opiskelijastatuksestasi.
Sen
saat
opintotoimistosta
päärakennuksen toisesta kerroksesta. Samasta paikasta löytyy
myös matkakorttihakemuslomake. Varmista, että täytät
oikean kunnan lomakkeen. Näiden lippulappusten kanssa kun
suuntaat johonkin HSL:n palvelupisteeseen, saat heti mukaasi
matkakortin. Otaniemessä toimii syksyn ensimmäisinä
päivinä yksi palvelupiste. Muita lähellä olevia matkakortin

hankkimispaikkoja on Tapiolan kulttuurikeskuksessa, Sellon
kirjastossa sekä Helsingin rautatieasemalla. Jatkossa korttia
saa ladattua palvelupisteiden ohella myös R-Kioskeissa
ja lippuautomaateissa, joista lähin sijaitsee Tapiolassa
Stockmannin alapuolella.
Matkakorttiin voi ladata joko arvoa tai aikaa tai jos oikein
hurjaksi heittäytyy vaikka molempia. Arvo tarkoittaa siis
rahaa, jolla voi ostaa yksittäisiä matkoja. Aikaa ladatessasi
ostat korttiisi aikaa (joko sisäistä tai seutua), jonka aikana
saat matkustaa rajattomasti ostamasi alueen sisällä.
Asuinpaikkakuntasi sisäiseen liikkumiseen tarvitsee sisäisen
lipun ja kuntien rajat ylittävään matkailuun seutulipun.
Lisätietoa matkakortista löydät osoitteista www.hsl.fi ja
www.reittiopas.fi.

I FEEL GOOD – terveyspalvelut
Maksettuasi
ylioppilaskunnan
jäsenmaksun,
kuulut
automaattisesti
YTHS:n
eli
Ylioppilaiden
Terveydenhoitosäätiön piiriin. YHTS:n peruspalvelut löytyvät
Otaniemestä ja laajempi valikoima lääkäreitä majailee
Töölönkadulla Helsingissä. Tarkastusjonot saattavat olla
hermoja raastavan pitkät, mutta yleislääkärin vastaanotolle
pääsee kohtuullisen jonotusajan puitteissa, samoin akuutit
hammassäryt pyritään hoitamaan heti. Jos sairastut
YTHS:n ollessa suljettuna, voit kääntyä oman asuinkuntasi
terveysaseman puoleen.

Espoolaiset:

Jorvin terveysasema 09-8616300

Helsinkiläiset:

Lähimmän päivystävän aseman
yhteystiedot saa terveyspalveluiden
neuvontanumerosta 09-10023

Vantaalaiset:

Peijaksen sairaala 09-471 67060

Phuksi APC 2010
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Elämäsi parhaan ajan
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi illaksi treffejä
tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa vierähtää aikaa iltaan
saakka.
Ensimmäinen päivä maanantaina 30.8.2010 alkaa vastaanottotilaisuudella Aaltoyliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennuksen A-salissa kello 8. Sali löytyy
rakennuksen toisesta kerroksesta. Paikalla on sinun lisäksesi puolet koko koulun phukseista,
joten sali on varmasti melko täynnä. Siitä syystä ole ajoissa paikalla. Siellä näet myös meidät,
phuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut meihin jo Varaslähdössä viikkoa
aiemmin.
Vastaanottotilaisuuden jälkeen kokoamme KON- ja ENE – opiskelijat yhteen ja siirrymme
tien toiselle puolelle konetalolle. Siellä Koneinsinöörikilta, kone- sekä energia- ja LVItekniikan laitokset toivottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat killan hallitus ja
toimihenkilöt sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Tilaisuuden päätteeksi teidät
jaetaan phuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne. Tästä eteenpäin päivä sujuu
ISOjen johdolla Otaniemeen tutustuen.
Kuten sanottu, päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat koetuksella.
ISOhenkilöt esittelevät sinulle varmasti jonkin Otaniemen loistavista opiskelijaravintoloista.
Opiskelijahintaiseen lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti ei ehdi valmistua ensimmäiseksi
päiväksi, joten todistuksena opiskelijastatuksesta toimii ylioppilaskunnan eli AYY:n
jäsenmaksun kuitti. Pidä sitä mukanasi kunnes saat ihka oman opiskelijakorttisi.
Kun Otaniemen nähtävyydet on katsastettu, on vuorossa grillailua ja illanviettoa konelafkan
läheisyydessä. Kiltahuoneella toimii koko illan help desk, jos jotain kysyttävää esimerkiksi
joukkoliikenteestä tai selvitettävää ilmenee. Illan pimetessä siirrymme saunomaa, joten
saunakamppeet
pp on hyvä
y varata mukaan.

Mitä tahansa kysyttävää mieleesi juolahtaakaan, muista, että ISOt ja
kapteenit ovat olemassa teitä varten ja auttavat mielellään kaikissa
ongelmissa
sa ja kiperissä kysym
kysymyksissä parhaansa mukaan.

YEAAAH!
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Mä aijon
kerrankin
voittaa ja otan
Varaslähdön
21.8.!

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

Maanantai 30.8.
8-10
10-12
1215-17
1519-

Vastaanottotilaisuus päärakennuksen A-Sali
Tutkinto-ohjelmien vastaanottotilaisuus konetalolla salissa K213
Otaniemi tutuksi ISOhenkilöiden johdolla
Toisen vaiheen valinnoissa hyväksyttyjen ja tutkinto-ohjelmaa vaihtaneiden informaatiotilaisuus konetalolla K346
Otaniemi-kierrosten jälkeen grillailua konetalon läheisyydessä
Sauna Rantsulla

Tiistai 31.8.
8-10
10-12
14-16
8-10
10-12
13-

Opinnot Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa päärakennuksen M-Sali
Johdatus tietojärjestelmiin 1 päärakennuksen M-Sali
Ensimmäinen informaatioluento K213

Keskiviikko 1.9.

Tiedonhaku opiskelun osana ja opintoja tukevat yhteisöt M-Sali
Johdatus tietojärjestelmiin 2 M-Sali
Aalto-yliopiston avajaiset

Torstai 2.9.
12-14
14-16
16-17
18-

Johdatus tietojärjestelmiin 3 päärakennuksen A-Sali
Toinen informaatioluento K213
Haalarigaala K213 konelafka
Otasuunnistus + jatkot

Perjantai 3.9.
9-15

Aaltopäivä, jonka aikana on mahdollisuus tutustua kaikkiin Aalto-yliopiston kampuksiin

Lauantai 4.9.
20-

Kaukkarit eli kauden avajaiset Smökki

Mahtava viikko takana - innolla seuraavaa kohti!
Phuksi APC 2010
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SANAKIRJA Otaniemi - Suomi
* = sanasta lisätietoa

A

Aino Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti
AK Arkkitehtikilta
akateeminen vapaus Luennoilla ja
laskareissa ei ole läsnäolopakkoa
akateeminen vastuu Oppiminen
on omalla vastuullasi
alayhdistys *TKY:n suojissa toimiva
harrasteyhteisö; melkein jokaiselle
löytyy jotain. Jos et löydä sopivaa,
perusta oma.
alkkari Aalto-yliopiston opiskelija
vrt. *teekkari
Alvari 1. Alvar Aalto 2. *päälafkan ruokala 3.
*päälafkan takana oleva aukio
ammattiainekerho pääaineopintoja
tukevaa organisoitua toimintaa,
kerhoja: *LVI, *VTK, *K-kerho,
Make, *LVK, *LRK
amﬁ *Alvarin aukiota hallitseva
rakenteellinen elementti
arkkit. yo Arkkitehtuurin ylioppilas,
vrt. *tekn. yo
AS 1. Automaatio- ja
systeemitekniikan kilta 2. Aivan
Sama
A-Sali *päälafkan toisessa
kerroksessa *amﬁn alla sijaitseva
suuri luentosali
assari Assistentti eli
opetustoiminnassa avustava
tieteenharjoittaja
Athene Informaatioverkostojen kilta
AYY Aalto yliopiston ylioppilaskunta

B

Badekarpadlingen Syksyisin
Norjassa järjestettävä
kylpyammesoutukilpailu
bileet Näitä on, ja paljon
onkin. Kaikkialla. Ks.
*Smökkibileet, *vuosijuhlat, *sitsit,
*lakinlaskijaiset, *gravitaatio,
*Bordelli
Bordelli Legendaarisen maineen
saavuttaneet killan syysnaamiaiset
*Smökissä
bordelli Ilotalo, porttola
B-Sali Luentosali *päälafkan
toisessa kerroksessa,
*A-salin vieressä
bussi *seutuliikenne, *HSL

C

Cantina *Keltsu, Dipolissa sijaitseva
ravintola
C-Sali *B-salin vieressä *päälafkan
toisessa kerroksessa oleva luentosali

D

Dipoli Kongressikeskus; sisältää
mm. ruokalan ja *Keltsun. AYY:n
suurien vuosittaisten bileiden
*Lakinlaskijaisten, *Gravitaation
sekä *Wapun pitopaikka
dösä bussi. Näillä pääsee kaikkialle
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E

Excursio = Excu = xq. Hyöty- ja
huviretki teollisuuden kohteisiin.
Kolmipäiväinen ¾-pitkä excu
järjestetään killan toimesta kahdesti
vuodessa. Myös ammattiainekerhot
järjestävät jäsenilleen excuja.
Ene I-IV Energiatekniikan
opiskelija vuosikurssilta 1-4
Ene N Energiatekniikan opiskelija
vuosikurssilta 5+
Euroavia lentoteekkareiden oma
ammattiainekerho
EVVK Ei Vois Vähempää Kiinnostaa

F

FK Fyysikkokilta
ftmk Phuksitoimikunta, kiltojen
ja osakunnan phuksikapteeneista
muodostuva elin, joka on
vastuussa phuksikasvatuksesta ja
suunnittelee teille mm. vapaa-ajan
toimintaa
fuksi =*phuksi, ensimmäisen
vuoden opiskelija

G

Goom Opiskelijoiden känniristeily
Gorsu Sauna *JMT 5A:n kivijalassa
Gravitaatio Laskiaisrieha, joka
aloitetaan päivällä *Ulliksella
laskemalla millä hyvänsä mikä
lumella liikkuu, esim. sohvalla. Illalla
jatketaan parin tuhannen ihmisen
bileillä
gravitaatio luonnonilmiö, minkä
seurauksena putoamiskiihtyvyys g
on maanpinnan läheisyydessä
keskimäärin 9.81 m/s2

H

haalarit Haalareita on kaikkialla.
Koneinsinöörikillan haalarit ovat
miehekkään vaaleanpunaiset.
Väri on pääkaupunkiseudulla
ainutlaatuinen.
Hervanta Tamperelaisten Otaniemi
Havis Amanda Keimaileva
patsas Espan puiston ja
Kauppatorin välimaastossa.
Jokin pääkaupunkiseudun
ylioppilaskunnista lakittaa patsaan
joka Wappu.
HOAS Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö. HOASilta
voi vuokrata asunnon edullisesti.
HOPS Henkilökohtainen
opintosuunnitelma
HP 1. maustekastike 2. HewlettPackard, tekee laskimia ja muita
vempeleitä
HSL Helsingin seudun liikennelaitos.
Osoitteesta reittiopas.fi löytyy
bussien, *sporien ja paikallisjunien
aikataulut.
Humpsvakar Den roliga
teknologorkestern Humpsvakar
HUT Helsinki University of
Technology. TKK ulkomaankielellä
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HYY Helsingin yliopiston
ylioppilaskunta

I

IK Insinöörikilta eli Raksa
ilmoitustaulut Otaniemi
on ilmoitustaulujen luvattu
maa, ilmoitustauluja on joka
puolella. Seuraa ainakin killan
vaaleanpunaista sekä phuksilmoitustaulua.
Inkubio Bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden kilta
iso henkilö Kookas ihminen
ISOhenkilö Vanhempi
tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa
sinut Otaniemen saloihin.

J

JMT Jämeräntaival, teekkarikylän
Route 66. Campuksemme sykkivä
aortta, poikamieskylän valtaväylä
Julkku Parillisina vuosina julkaistava
wappulehti, ks. *Äpy
Jämeräpartainen insinööri
Teekkareiden toimia valvova
henkiolento
Jämeränsilmä Kivimonumentti
Servinmäellä
jäynä Kepponen, jonka ansiosta
sekä jäynääjillä että jäynätyillä on –
ainakin jälkikäteen – hauskaa

K

karttu Kyykässä käytettävä maila.
Heittotyyli vapaa. Osuma sattuu
Keltsu Joka *teekkarin
ravintolaolohuone *Dipolissa.
Hyvää ruokaa ja juomaa
opiskelijoille alennettuun hintaan.
Kielikeskus *Päälafkan 4. ja
5. kerros. Ilmoittautuminen
kielikursseille *Oodin kautta, ajoissa
KIK Koneinsinöörikilta. Kone- ja
energiateekkareiden kilta.
KIKH KIK:n hallitus +
toimihenkilöt. Valitaan vuosittain
loppuvuodesta.
KIKK KIK:n kiltakunta. Yleisillä
vaaleilla vuosittain valittava ylin
päättävä elin.
KIK-puisto *Konelafkan edessä
oleva puisto, jonka *KIK rakensi
70-vuotisjuhlansa kunniaksi.
kiltahuone = kiltis Loistava
paikka tavata kavereita ja viettää
aikaa. Kahvia, teetä, tietokoneita,
lehtiä, sohvia... kaikkea mitä
hetkellisesti toimeton teekkari
tarvitsee.
KK Kemistikilta
Kon I-IV Konetekniikan opiskelija
vuosikurssilta 1-4
Kon N Koneosastolla vuotta 5+
viettävä, kunnioitettava vanhempi
tieteenharjoittaja.
KoLehti Killan oma lehti. Ilmestyy
noin neljä kertaa vuodessa
Konekilta Oulun yliopiston
koneinsinöörikilta Ry, Oulun

koneteekkareiden kilta
kattosauna *JMT 3A:n ylimmässä
kerroksessa sijaitseva saunatila
konelafka = Koneosasto, kivojen
ihmisten koti. Tuttavallisemmin
pelkkä lafka.
KoRK Koneenrakentajakilta,
Tampereen koneteekkareiden kilta
kosh 1. Babylon-5:stä tuttu
avaruusmörkö 2. Tietokone johon
saa yhteyden Otaniemen
ulkopuoleltakin, katso myös
*vipunen 3. Ääni jonka voi kuulla
jonkin kosahtaessa.
K-kerho Konstruktiokerho
KRK Koneenrakennuskilta,
lappeen Rannan koneteekkareiden
kilta
Kuuban Yö = Cuba Night = CN.
Kiltamme vuosijuhla.
Vuonna 2010 kilta täytti jo 95 vuotta!
KY Edesmenneen
Kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunta
kylteri Kauppakorkeakoulun
opiskelija. Rakastettu ja herjattu,
vähän niin kuin ruotsalaiset
kyläverkko = Trinet, reitti
jämeräntaipaleelta nettiin
surffailemaan
kyyhkyslakka Lokerikosto
*päälafkan ensimmäisen kerroksen
käytävällä. Sieltä saat mm. *laskarit.
Kyykkä 1. Vanha karjalainen
perinnepeli, jonka teekkarit ovat
ottaneet omakseen. Monet ottavat
usein enemmänkin. 2. Pieni,
oluttölkin näköinen puinen kappale,
joihin *kartulla yritetään osua.
käyttäjätunnus Tunnuksesi
tietoverkossa. Saamasi
sähköpostiosoitteen alkuosa.
köydenveto Silloin tällöin
tarpeellinen tapa voimasuhteiden
ratkaisemiseen. Perinteinen *KIK*SIK syksyllä.

L

lafka Korkeakoulun osasto
tai rakennus, esim. *päälafka,
*konelafka
Lakinlaskijaiset Syys- ja
marraskuun vaihteessa järjestettävät
isot *AYY:n bileet Dipolissa.
Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy
Lakinlaskijaisiin.
laskari 1. kotilaskujen
tarkistustilaisuus 2.
laskuharjoitustehtävä
lakki Ei mikään tusinapäähine,
teekkarin tunnusmerkki, ks.
*teekkarilakki
LRK Laivanrakentajain kerho
LVI-kerho Lvi-opiskelijoiden
ammattiainekerho
LVK Lämpövoimakerho

M

Maarintalo Tietokoneita täyteen
sullottu rakennus Maarinlahden

rannassa. Rakennuksesta löytyy
myös yleinen suihkutila.
Manta *Havis-Amanda-patsas
Kauppatorilla, lakitetaan *Wappuna
Make Materiaalitekniikan kerho
matkakortti Muoviläpyskä, johon
voi ladata aikaa tai arvoa. Pakollinen
hankinta, mikäli aikoo matkustaa
julkisilla kulkuvälineillä
opiskelijahintaan.

N

niemennokka Luonnonkaunis
virkistysalue Servinniemen kärjessä,
nuotioita ja makkaraa
Niksula bittinikkarien lelulaatikko,
Tietotekniikan osaston härkkimet
noppa 1. *opintopiste 2.
*noppaportaali 3. Useimmiten
kuusitahkoinen peliväline
noppaportaali paikka, josta ainakin
periaatteessa pitäisi löytyä kaikkien
kurssien kotisivut
nyyssit = newsgroups,
tietokonevälitteinen aihepiireittäin
jaettu keskustelufoorumi. Kannattaa
opetella käyttämään.

O

oltermanni 1. Juustolaatu 2. Killan
etuja ajava professori. Tällä hetkellä
Kalevi Ekman
opiskelijanumero Saat omasi
syksyllä aloittaessasi opintosi, ja tulet
tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla.
Opettele ulkoa.
opintoneuvola Osaston oma
opintoihin liittyvän tiedon aarreaitta
opintopiste Opintosuoritusten
kvantitatiivinen määre uudessa
tutkintorakenteessa.
opiskelija-alennukset Alennusta
saa monista paikoista, kun osaa
kysyä. Alennusta saa ainakin kaikista
Otaniemen ruokaloista, VR:ltä,
Matkahuollosta jne.
Ossi = Ossi Törrönen,
Teekkarikylän legendaarinen
johtaja, teekkari h.c.
(kunniateekkari)
Otahalli Otaniemessä sijaitseva
urheiluhalli
OUBS Otaniemi Underground
Broadcasting System. Teekkarikylän
oma TV- ja radioasema

P

paku Killan hieno pakettiauto,
Jussi, jota kiltalaiset saavat lainata
omakustannehintaan
(p)erhekylä Teekkarikylän perheosa
perusopinnot Kannattaa suorittaa
heti ensimmäiseksi alta pois, ja
hyvin. Kyllä eksoottisemmankin
oloista matematiikkaa tarvitaan
myöhemmin.
phuksi Ensimmäisen vuoden
opiskelija Wappuun asti.
phuksikapteeni Phuksikasvatuksen
nokkamies tai –nainen killassa.
Killan kipparit ovat Roosa Nieminen
ja Anni Tyni.
phuksipiste Pisteitä, joiden
kerääminen on kivaa. Pisteitä
tulee kerätä tietty määrä, jos mielii
saada lakkinsa Wappuna. Pisteitä
kirjoittavat killan hallitus sekä

lakkinsa saaneet toimihenkilöt.
phuksipistevihko Vihkonen, johon
kerätään phuksipisteitä. Loistava
tekosyy ilmaantumiselle killan ja
AYY:n tapahtumiin.
Phuksisitsit Yksi ehdottomista
ykköstapahtumista phukseille,
syksyn ensimmäiset *sitsit
PK Polyteknikkojen Kuoro
PO Polyteknikkojen Orkesteri
poikamieskylä *Teekkarikylän osa
jossa on soluasuntoja. Siis se osa,
jossa bileet järjestetään
Poli TKK
Prodeko Tuotantotalouden kilta
prujata Kopioida koneellisesti tai
käsin
pruju Opintomoniste, kurssin
oheismateriaali tai yleisesti mikä
hyvänsä kopio
päälafka Korkeakoulun päärakennus
Pölkky Polyteknikkojen kyykkääjät,
*kyykkään erikoistunut alayhdistys,
jonka jäseniksi kaikki ovat
tervetulleita
Pöykky Kokouksen pöytäkirja

R

Rantsu Rantasauna, sijaitsee JMT:n
varrella, ks. kartta
ratikka raitiovaunu
RWBK Retuperän WBK,
uudempaa ranskalaista
torvimusiikkia esittävä
legendaarinen
teekkaripalomiessoittokunta

S

Satamakaupunki Otaniemen
suurin esikaupunki Helsinki.
Pääelinkeinona turismi.
Seutuliikenne Kaupunkien välinen
julkinen liikenne, hieman kalliimpaa
kuin sisäinen liikenne
Sihteeristö *AYY:n pääkallonpaikka,
asiamiespostin yläkerrassa
SIK Sähköinsinöörikilta, rakas
ystävämme ja verivihollisemme
kaikessa kivassa köydenvedosta
lautapeleihin. Ihan kivoja tyyppejä.
sitsit Laulu-, juoma- ja
ruokapitoinen tyylikäs juhlatilaisuus
teemalla (=naamiaiset) tai
ilman (kravatti kaulaan).
Teekkariperinnettä loistavimmillaan!
SMT = Servin Maijan Tie,
*perhekylän valtaväylä
Smökki = Servin mökki. *JMT:n
alkupäässä sijaitseva rakennus.
Päivisin ruokala, iltaisin loputtomien
juhlien pitopaikka.
Smökkibileet Näitä riittää.
Perinteisimpiä ovat erilaiset *sitsit
sekä *Bordelli
Snadi 1. *Satamakaupunki, 2. Pieni
stadiksi
speksi Humoristinen laulunäytelmä,
jossa yllättävät juonenkäänteet ja
improvisaatio ovat arvossaan.
SYL Suomen Ylioppilaskuntien
Liitto, poliittisempi kattojärjestö
kaikille ylioppilaskunnille
spora ratikka

T

Tapiola Lähimmän valtion
virvoitusjuomaliikkeen sekä

Espoon maistraatin sijoituspaikka,
puutarhakaupunginosa
teekkari Sen toisen Wapun jälkeen,
ks. *tupsuphuksi
Teekkarihymni Lauletaan aina klo
00:00
teekkarikalenteri Monipuolinen
tietopakkaus, joka pitää elämäsi
järjestyksessä. Kalenterin saa
sihteeristöstä alkusyksystä.
teekkarikortti = Opiskelijakortti,
monessa paikassa hyödyllinen
läpyskä, jolla todistat olevasi suurella
todennäköisyydellä köyhä
teekkarilakki Kaunis
kuusikulmainen viehättävällä
tupsulla ja Ylioppilaskunnan
kokardilla varustettu kesälakki
teekkarimuseo Teekkareiden
130-vuotisesta historiasta kerätty
pysyväisnäyttely *JMT 3A:n
kivijalassa
Teekkarispeksi Alayhdistys,
joka tuottaa häkellyttävää
näytelmäkulttuuria vuodesta toiseen
Teemu Teekkari 1. teekkareiden
Matti Meikäläinen 2. *KIK:n
65-vuotisjuhlansa kunniaksi Smökin
pihalle pystyttämä patsas
TEK Tekniikan Akateemiset,
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
ammattiliitto. Jäsenyys on
opiskelijalle ilmainen.
tekn. yo Tekniikan ylioppilas.
Korrekti, asiallinen ja kaikinpuolin
uolin
yhteiskuntakelpoinen kansalainen.
inen.
TF = Täffä 1. Teknologföreningen,
ningen,
ruotsinkielinen osakunta 2.
Osakuntatalo *Dipolin vieressä,
sä,
päivisin ruokala. Tarjolla erinomaista
omaista
spagettia joka keskiviikko.
TKY Edesmenneen Teknillisen
en
Korkeakoulun Ylioppilaskuntaa
toimisto Killan toimisto
*kiltahuoneella. Toimistosta käsin
hoidetaan killan toimintaa jaa
siellä ovat haalarimerkit, *Wirsut
Wirsut
ja erilaiset pääsyliput. Myös
*pakun varaukset otetaan vastaan
staan
toimistossa.
TOKYO ry Edesmenneen
Taideteollisen korkeakoulun
ylioppilaskunta
trinet = *kyläverkko
tupsuphuksi Opiskelija
unsa
ensimmäisen ja toisen Wappunsa
välisenä aikana

Puheviestintään ilmoittautuessa
kannattaa olla nopea, kysy
*ISOhenkilöltäsi.
vipunen Tietokone, johon saa
muodostettua yhteyden Otaniemen
ulkopuoleltakin. Katso myös *kosh.
VK Vuorimieskilta
VTK Valmistustekniikan kerho
vuosijuhlat Yhdistysten tai
organisaatioiden merkkipäivään
nivoutuvat iltapuku/
frakkijuhla, ks. *Kuuban Yö

W

Wanha Poli *Satamakaupunkiin
jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo,
nykyisin Hotelli Linna
Wappu Otaniemen kansallinen
juhlapäivä, teekkarin joulu.
Vietetään phuksimajurin
määräämänä päivänä, yleensä 1.5.
Wirsu Suomen koneteekkareiden
yhteinen laulukirja. Omasi voit
hankkia *toimistosta
*kiltahuoneelta viidellä eurolla

Y

YTHS Ylioppilaiden
Terveydenhoitosäätiö

Ä

Äiti älä unohda soittaa välillä!
Äpyy Parittomina vuosina
ilmestyvä wappujulkaisu,
ks. *Julkku

U

Ullanlinnanmäki = Ullis,
Kaivopuiston mäki, jonka maastoon
astoon
kertyy Wappuna ja laskiaisenaa
hillittömät määrät opiskelijoitaa ja
muuta väkeä
Unix Viimeistään Polilla tutuksi
ksi
tuleva käyttöjärjestelmä

V

valmistuminen Lopettaa monen
nen
teekkarin lupaavasti alkaneet
opinnot ennemmin tai myöhemmin.
emmin.
yvät
Varjo-opinto-opas sieltä löytyvät
ukset,
kurssien oikeat esitietovaatimukset,
luentojen laatua, kirjavaatimuksia
uksia
jne.
Viestintäkeskus *Päälafkan
neljännessä kerroksessa.
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Heippa hei konephuksi!
Heti alkuun: älkää missatko alla olevia maksuohjeita!

Me olemme SIK:n eli Teknillisen korkeakoulun
Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit Paula ja
Tuomas. Meille sähkö ei ole pelkästään sinistä ja
sattuvaa, vaan keskitymme myös sen hienompiin
puoliin. Ruuvailut jätämme suosiolla teidän
huoliksenne.
Koneinsinöörikillalla ja meillä on ollut kautta
aikojen viha-rakkaus-suhde. Saatatte parhaassa
tapauksessa huomata sen jo ensimmäisinä
päivinä, jos vastaan sattuu puhtaanvalkoisissa
haalareissa rallatteleva valopää (hehkulampussa
on sähköä, tajusitteks? :D). Kohtaamme kuitenkin
viimeistään köydenvedon merkeissä torstaina 9.9.
aurinkoisella Alvarin aukiolla, jolloin katsotaan,
kumman hallitukset ja fuksit ovat väkevämpiä.
Pieni jäynähenki kiltojemme välillä on hyvä ja
jopa suotava asia. Aiempina vuosina jäynäilyä
suuntaan jos toiseenkin on harrastettu.
Odotamme jo innolla, miten yllätätte meidät
tänä lukuvuotena!
Toivomme teille, fuksit, oikein paljon onnea
opiskelupaikastanne, ja erittäin vekkulia tulevaa
vuotta!
Terveisin,

jaa
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k on e i n s i n o or i k i lt a . f i

Sähköinsinöörikillan
jäseneksi
pääset
täyttämällä
lomakkeen
osoitteessa
http://sik.ayy.fi/fi/topics/101/Jäseneksi ja
maksamalla jäsenmaksun.
* Summa: 6 €
* Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
* BIC: NDEAFIHH
* Viite: 130

Checklist

Ennen koulun alkua:

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja
ilmoittautunut läsnäolevaksi
Olen hakenut asuntoa esimerkiksi AYY:ltä ja
Hoasilta
Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotukija asumislisähakemukset
Olen printannut AYY:n jäsenmaksun
maksukuitin ja ottanut sen mukaan koululle
Olen käynyt Varaslähdössä

Ensimmäisellä viikolla:

Olen vienyt opiskelijakorttihakemuksen
sihteeristöön
Olen hakenut ATK-tunnukseni M-salin
edestä ma 10-17 tai ti 8-16
Olen hankkinut bussikortin (ks. s.41)
Olen maksanut haalarit











O taniemen
kartta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11..

Päärakennus
Kirjasto
Otaniemen ostoskeskus (Alepa)
Dipoli
OK 20
Rantasauna
Servinmökki eli Smökki
YTHS
Maarintalo
Konetalo (siellä kiltis)
Sihteeristö
Omm...
Jaksoin
lukea koko oppaan
ja nyt voin lomailla
loppukesän
huoletta!
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SINÄ phuksi 2010!

Olet

tervetullut

Koneins
nsinöörikillan
phuksien 2010 Varaslähtöön lauan
taina
21.8. Espoon Otaniemeen. Siellä

sinulla on tilaisuus tutustua tulevi
viin
in
parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin
sekä
Otaniemen teekkareilta
ta
tuoksuvaan ilmastoon.
Saavu

lauantaina

klo
16
Rantasaunalle

21.8..

teekkarikylän
n

Jämeräntaival 7:n
taakse merenrannalle. Otaniem
emen
kartta ja
ohjeistus perille löyyty
tyvvät
ät
osoitteesta
koneinsinoorik
ikililta
ta.fi
.fi/
Phuksit. Ota mukaan säänm
mu
ukkaais
ise
ett

ulkoiluvaatteet, saunakamp
pp
pe
ee
ett sekä
käypää valuuttaa mahan täyttääm
miise
see
en
n..

Unohda Fair Play
ja ota Varaslähtö!

